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ElElőőadadóó: Dr. T: Dr. Töörröök Jk Jóózsefzsef



AlsAlsóó--Tisza vidTisza vidééki Kki Köörnyezetvrnyezetvéédelmi delmi éés Vs Víízzüügyi Igazgatgyi Igazgatóóssáágg
PostacPostacíím:m: HH--6720 Szeged, Stef6720 Szeged, Stefáánia 4.nia 4. Telefon:Telefon: 62 / 59962 / 599--599 *599 * ee--mail:mail: titkarsagtitkarsag@@atikovizig.huatikovizig.hu honlap:honlap: www.atikovizig.huwww.atikovizig.hu

ElElőőadadóó: Dr. T: Dr. Töörröök Jk Jóózsefzsef

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) 
szabályozása igénybevételi korlátokkal

FA3: Engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok (optimális 
növényfajták, öntözési technológiák)

FE3: Új vízkivételi helyek igénybevétele (korlátozás esetén)

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

G3: Aránytalanul 
magas gazdasági 
terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  
problémák

2021-re
a jó
állapot 
elérhető

jó
jó/ nem 

jó
határán

Duna-
Tisza közi 
hátság -
Tisza-
vízgyűjtő
déli rész

p.2.11.1

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) 
szabályozása igénybevételi korlátokkal

FA3: Engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok (optimális 
növényfajták, öntözési technológiák)

FE3: Új vízkivételi helyek igénybevétele (korlátozás esetén)

VT1: Élőhelyek feltárása, kezelési tervek készítése

VT2: Felszín alatti víztől függő okoszisztémmák lokális 
rehabilitációja (vízkivétel korlátozása, vízpótlás)

TA3ésTA4: Művelési mód és/vagy művelési ág váltás 
síkvidéken belvíz- és nitrát-érzékeny területeken

T4: Az intézkedések 
után a felszín alatti 
víz állapotának 
helyreállásához időre 
van szükség 

T3: Az intézkedések 
után az ökoszsztéma
helyreállásához időre 
van szükség

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

G3: Aránytalanul 
magas gazdasági 
terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  
problémák

2027 után
a jó
állapot 
elérhető

nem jónem jó

Duna-
Tisza közi 
hátság -
Tisza-
vízgyűjtő
déli rész

sp.2.11.1

Intézkedések 
Az összes intézkedést (kivéve a VT..) általánosan 

alkalmazzák. Azért lettek a víztestekhez besorolva, mert a 
célkitűzések teljesítése szempontjából mérlegelni kell a 

hatásukat. 

A mentesség 
(derogáció) oka

(időbeni mentesség 
vagy enyhébb 
célkitűzés oka)

Határidő
(célkitűzés 
teljesülése)

Környez
eti 

célkitűz
és

A 
víztest 
kémiai 

állapota

A 
víztest 
mennyi

ségi 
állapota

A víztest 
neve

A víztest 
jele



AlsAlsóó--Tisza vidTisza vidééki Kki Köörnyezetvrnyezetvéédelmi delmi éés Vs Víízzüügyi Igazgatgyi Igazgatóóssáágg
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ElElőőadadóó: Dr. T: Dr. Töörröök Jk Jóózsefzsef

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb 
vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FE2: Víztakarékosságot (lakossági, ipari) 
elősegítő intézkedések 

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

2027-rea jó állapot elérhetőjónem jóKígyós-
vízgyűjtőp.2.16.1

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb 
vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok 
(optimális növényfajták, öntözési technológiák)

TA5: Belvízvisszatartás (belvíztározók, 
belvízelvezető csatornák átalakítása, 
üzemeltetése)

TA3ésTA4: Művelési mód és/vagy művelési ág 
váltás síkvidéken belvíz- és nitrát-érzékeny 
területeken

T4: Az intézkedések 
után a felszín alatti 
víz állapotának 
helyreállásához 
időre van szükség 

T3: Az intézkedések 
után az 
ökoszsztéma
helyreállásához 
időre van szükség

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

2027-rea jó állapot elérhetőnem jónem jóKígyós-
vízgyűjtősp.2.16.1

Intézkedések 
Az összes intézkedést (kivéve a VT..) 

általánosan alkalmazzák. Azért lettek a 
víztestekhez besorolva, mert a célkitűzések 
teljesítése szempontjából mérlegelni kell a 

hatásukat. 

A mentesség 
(derogáció) oka

(időbeni mentesség 
vagy enyhébb 
célkitűzés oka)

Határidő
(célkitűzés 
teljesülése)

Környezeti 
célkitűzés

A 
víztest 
kémiai 

állapota

A 
víztest 
mennyi

ségi 
állapota

A víztest 
neve

A víztest 
jele
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ElElőőadadóó: Dr. T: Dr. Töörröök Jk Jóózsefzsef

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb 
vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FE2: Víztakarékosságot (lakossági, ipari) 
elősegítő intézkedések 

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

G3: Aránytalanul 
magas gazdasági 
terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  
problémák

2021-re
a jó
állapot 
elérhető

jójó/ nem jó
határán

Duna-
Tisza közi 
hátság -
Duna-
vízgyűjtő
déli rész

p.1.15.1

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb 
vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok 
(optimális növényfajták, öntözési technológiák)

TA5: Belvízvisszatartás (belvíztározók, 
belvízelvezető csatornák átalakítása, 
üzemeltetése)

VT1: Élőhelyek feltárása, kezelési tervek 
készítése

TA3ésTA4: Művelési mód és/vagy művelési ág 
váltás síkvidéken belvíz- és nitrát-érzékeny 
területeken

T4: Az 
intézkedések után 
a felszín alatti víz 
állapotának 
helyreállásához 
időre van szükség 

T3: Az 
intézkedések után 
az ökoszsztéma
helyreállásához 
időre van szükség

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

2027 után
a jó
állapot 
elérhető

nem jónem jó

Duna-
Tisza közi 
hátság -
Duna-
vízgyűjtő
déli rész

sp.1.15.1

Intézkedések 
Az összes intézkedést (kivéve a VT..) 

általánosan alkalmazzák. Azért lettek a 
víztestekhez besorolva, mert a célkitűzések 
teljesítése szempontjából mérlegelni kell a 

hatásukat. 

A mentesség 
(derogáció) oka

(időbeni 
mentesség vagy 

enyhébb 
célkitűzés oka)

Határidő
(célkitűzés 
teljesülése)

Környe
zeti 

célkitű
zés

A 
víztest 
kémiai 

állapota

A víztest 
mennyisé
gi állapota

A víztest 
neve

A víztest 
jele
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ElElőőadadóó: Dr. T: Dr. Töörröök Jk Jóózsefzsef

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FA3: Engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok (optimális növényfajták, öntözési technológiák)

FE2: Víztakarékosságot (lakossági, ipari) elősegítő intézkedések
FE3: Új vízkivételi helyek igénybevétele (korlátozás esetén)

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

G3: Aránytalanul 
magas gazdasági 
terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  
problémák

2021-rea jó állapot 
elérhetőjó

jó/ nem 
jó

határán

Duna-
Tisza közi 
hátság -
Tisza-
vízgyűjtő
északi 
rész

p.2.10.1

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FA3: Engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása

TA4: Művelési ág váltás, vizes élőhely kialakítása belvizes területen 
TA5: Belvízvisszatartás (belvíztározók, belvízelvezető csatornák átalakítása, üzemeltetése)
TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok (optimális növényfajták, öntözési technológiák)
FE2: Víztakarékosságot (lakossági, ipari) elősegítő intézkedések
FE3: Új vízkivételi helyek igénybevétele (korlátozás esetén)

VT1: Élőhelyek feltárása, kezelési tervek készítése

VT2: Felszín alatti víztől függő okoszisztémmák lokális rehabilitációja (vízkivétel korlátozása, 
vízpótlás)

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

G3: Aránytalanul 
magas gazdasági 
terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  
problémák2027 utána jó állapot 

elérhetőjónem jó

Duna-
Tisza közi 
hátság -
Tisza-
vízgyűjtő
északi 
rész

sp.2.10.1

Intézkedések 
Az összes intézkedést (kivéve a VT..) általánosan alkalmazzák. Azért lettek a víztestekhez 

besorolva, mert a célkitűzések teljesítése szempontjából mérlegelni kell a hatásukat. 

A mentesség 
(derogáció) oka

(időbeni 
mentesség vagy 

enyhébb 
célkitűzés oka)

Határidő
(célkitűzés 
teljesülése)

Környezeti 
célkitűzés

A 
víztest 
kémiai 

állapota

A 
víztest 
mennyi

ségi 
állapota

A víztest 
neve

A víztest 
jele
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ElElőőadadóó: Dr. T: Dr. Töörröök Jk Jóózsefzsef

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb 
vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FE2: Víztakarékosságot (lakossági, ipari) 
elősegítő intézkedések 

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

G3: Aránytalanul 
magas gazdasági 
terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  
problémák

2021-re
a jó
állapot 
elérhető

jójó/ nem jó
határán

Duna-
Tisza közi 
hátság -
Duna-
vízgyűjtő
északi 
rész

p.1.14.1

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb 
vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok 
(optimális növényfajták, öntözési technológiák)

TA5: Belvízvisszatartás (belvíztározók, 
belvízelvezető csatornák átalakítása, 
üzemeltetése)

VT1: Élőhelyek feltárása, kezelési tervek 
készítése

T4: Az 
intézkedések után 
a felszín alatti víz 
állapotának 
helyreállásához 
időre van szükség 

T3: Az 
intézkedések után 
az ökoszsztéma
helyreállásához 
időre van szükség

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

2027 után
a jó
állapot 
elérhető

jónem jó

Duna-
Tisza közi 
hátság -
Duna-
vízgyűjtő
északi 
rész

sp.1.14.1

Intézkedések 
Az összes intézkedést (kivéve a VT..) 

általánosan alkalmazzák. Azért lettek a 
víztestekhez besorolva, mert a célkitűzések 
teljesítése szempontjából mérlegelni kell a 

hatásukat. 

A mentesség 
(derogáció) oka

(időbeni 
mentesség vagy 

enyhébb 
célkitűzés oka)

Határidő
(célkitűzés 
teljesülése)

Környe
zeti 

célkitű
zés

A 
víztest 
kémiai 

állapota

A víztest 
mennyisé
gi állapota

A víztest 
neve

A víztest 
jele
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ElElőőadadóó: Dr. T: Dr. Töörröök Jk Jóózsefzsef

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FA3: Engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása
TA5: Belvízvisszatartás (belvíztározók, belvízelvezető csatornák átalakítása, üzemeltetése)

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok (optimális növényfajták, öntözési technológiák)

FE2: Víztakarékosságot (lakossági, ipari) elősegítő intézkedések
FE3: Új vízkivételi helyek igénybevétele (korlátozás esetén)

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

G3: Aránytalanul 
magas gazdasági 
terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  
problémák

2021-rea jó állapot 
elérhetőjó

jó/ nem 
jó

határán

Duna-
Tisza 
köze -
Közép-
Tisza-
völgy

p.2.10.2

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FA3: Engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok (optimális növényfajták, öntözési technológiák)

TA4: Művelési ág váltás, vizes élőhely kialakítása belvizes területen 

TA5: Belvízvisszatartás (belvíztározók, belvízelvezető csatornák átalakítása, üzemeltetése)

FE2: Víztakarékosságot (lakossági, ipari) elősegítő intézkedések
FE3: Új vízkivételi helyek igénybevétele (korlátozás esetén)

VT2: Felszín alatti víztől függő okoszisztémmák lokális rehabilitációja (vízkivétel korlátozása, 
vízpótlás)

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

G3: Aránytalanul 
magas gazdasági 
terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  
problémák2027-rea jó állapot 

elérhetőjó
jó/ nem 

jó
határán

Duna-
Tisza 
köze -
Közép-
Tisza-
völgy

sp.2.10.2

Intézkedések 
Az összes intézkedést (kivéve a VT..) általánosan alkalmazzák. Azért lettek a víztestekhez 

besorolva, mert a célkitűzések teljesítése szempontjából mérlegelni kell a hatásukat. 

A mentesség 
(derogáció) oka

(időbeni 
mentesség vagy 

enyhébb 
célkitűzés oka)

Határidő
(célkitűzés 
teljesülése)

Környezeti 
célkitűzés

A víztest 
kémiai 

állapota

A víztest 
mennyis

égi 
állapota

A víztest 
neve

A víztest 
jele
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ElElőőadadóó: Dr. T: Dr. Töörröök Jk Jóózsefzsef

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FA3: Engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok (optimális növényfajták, öntözési 
technológiák)

FE3: Új vízkivételi helyek igénybevétele (korlátozás esetén)

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

G3: Aránytalanul 
magas gazdasági 
terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  
problémák

2021-rea jó állapot 
elérhetőjó

jó/ nem 
jó

határán

Alsó-
Tisza-
völgy

p.2.11.2

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FA3: Engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok (optimális növényfajták, öntözési 
technológiák)

FE3: Új vízkivételi helyek igénybevétele (korlátozás esetén)

TA5: Belvízvisszatartás (belvíztározók, belvízelvezető csatornák átalakítása, 
üzemeltetése)

TA3ésTA4: Művelési mód és/vagy művelési ág váltás síkvidéken belvíz- és nitrát-
érzékeny területeken

T4: Az 
intézkedések után 
a felszín alatti víz 
állapotának 
helyreállásához 
időre van szükség 

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás 
oka

G3: Aránytalanul 
magas gazdasági 
terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  
problémák

2027-rea jó állapot 
elérhetőnem jó

jó/ nem 
jó

határán

Alsó-
Tisza-
völgy

sp.2.11.2

Intézkedések 
Az összes intézkedést (kivéve a VT..) általánosan alkalmazzák. Azért lettek a víztestekhez 

besorolva, mert a célkitűzések teljesítése szempontjából mérlegelni kell a hatásukat. 

A mentesség 
(derogáció) oka

(időbeni mentesség 
vagy enyhébb 
célkitűzés oka)

Határid
ő

(célkitűz
és 

teljesülé
se)

Környezeti 
célkitűzés

A víztest 
kémiai 

állapota

A víztest 
mennyis

égi 
állapota

A víztest 
neve

A víztest 
jele



AlsAlsóó--Tisza vidTisza vidééki Kki Köörnyezetvrnyezetvéédelmi delmi éés Vs Víízzüügyi Igazgatgyi Igazgatóóssáágg
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ElElőőadadóó: Dr. T: Dr. Töörröök Jk Jóózsefzsef

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb 
vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FE2: Víztakarékosságot (lakossági, ipari) 
elősegítő intézkedések 

M3: Nem ismert 
a kedvezőtlen 
hatás oka

G3: Aránytalanul 
magas 
gazdasági 
terhek, 
megfizethetőség
i, finanszírozási  
problémák

2021-rea jó állapot 
elérhetőjó

jó/ nem 
jó

határán

Duna-
Tisza 
köze -
Duna-
völgy 
északi 
rész

p.1.14.2

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb 
vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FE2: Víztakarékosságot (lakossági, ipari) 
elősegítő intézkedések 

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok 
(optimális növényfajták, öntözési technológiák)

TA5: Belvízvisszatartás (belvíztározók, 
belvízelvezető csatornák átalakítása, 
üzemeltetése)

TA4: Művelési ág váltás, vizes élőhely 
kialakítása belvizes területen

M3: Nem ismert 
a kedvezőtlen 
hatás oka

G3: Aránytalanul 
magas 
gazdasági 
terhek, 
megfizethetőség
i, finanszírozási  
problémák

2027-rea jó állapot 
elérhetőjó

jó/ nem 
jó

határán

Duna-
Tisza 
köze -
Duna-
völgy 
északi 
rész

sp.1.14.2

Intézkedések 
Az összes intézkedést (kivéve a VT..) 

általánosan alkalmazzák. Azért lettek a 
víztestekhez besorolva, mert a célkitűzések 
teljesítése szempontjából mérlegelni kell a 

hatásukat. 

A mentesség 
(derogáció) 

oka
(időbeni 

mentesség vagy 
enyhébb 

célkitűzés oka)

Határidő
(célkitűzés 
teljesülése)

Környezeti 
célkitűzés

A víztest 
kémiai 

állapota

A víztest 
mennyis

égi 
állapota

A víztest 
neve

A víztest 
jele



AlsAlsóó--Tisza vidTisza vidééki Kki Köörnyezetvrnyezetvéédelmi delmi éés Vs Víízzüügyi Igazgatgyi Igazgatóóssáágg
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ElElőőadadóó: Dr. T: Dr. Töörröök Jk Jóózsefzsef

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb 
vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FE2: Víztakarékosságot (lakossági, ipari) 
elősegítő intézkedések 

M3: Nem ismert 
a kedvezőtlen 
hatás oka

G3: Aránytalanul 
magas 
gazdasági 
terhek, 
megfizethetőség
i, finanszírozási  
problémák

2021-rea jó állapot 
elérhetőjó

jó/ nem 
jó

határán

Duna-
Tisza 
köze -
Duna-
völgy 
déli rész

p.1.15.2

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb 
vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

TA4: Művelési ág váltás, vizes élőhely 
kialakítása belvizes területen

TA5: Belvízvisszatartás (belvíztározók, 
belvízelvezető csatornák átalakítása, 
üzemeltetése)

M3: Nem ismert 
a kedvezőtlen 
hatás oka

G3: Aránytalanul 
magas 
gazdasági 
terhek, 
megfizethetőség
i, finanszírozási  
problémák

2027-rea jó állapot 
elérhetőjó

jó/ nem 
jó

határán

Duna-
Tisza 
köze -
Duna-
völgy 
déli rész

sp.1.15.2

Intézkedések 
Az összes intézkedést (kivéve a VT..) 

általánosan alkalmazzák. Azért lettek a 
víztestekhez besorolva, mert a célkitűzések 
teljesítése szempontjából mérlegelni kell a 

hatásukat. 

A mentesség 
(derogáció) 

oka
(időbeni 

mentesség vagy 
enyhébb 

célkitűzés oka)

Határidő
(célkitűzés 
teljesülése)

Környezeti 
célkitűzés

A víztest 
kémiai 

állapota

A víztest 
mennyis

égi 
állapota

A víztest 
neve

A víztest 
jele



A magyarA magyar--szerb hatszerb hatááron ron áátnytnyúúllóó hidrodinamikai modell hidrodinamikai modell 
kköövetkeztetvetkeztetééseisei
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PostacPostacíím:m: HH--6720 Szeged, Stef6720 Szeged, Stefáánia 4.nia 4. Telefon:Telefon: 62 / 59962 / 599--599 *599 * ee--mail:mail: titkarsagtitkarsag@@atikovizig.huatikovizig.hu honlap:honlap: www.atikovizig.huwww.atikovizig.hu

ElElőőadadóó: Dr. T: Dr. Töörröök Jk Jóózsefzsef



A HA Háátstsáágon talgon taláálhatlhatóó porporóózus termzus termáál vl vííztestekztestek
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ElElőőadadóó: Dr. T: Dr. Töörröök Jk Jóózsefzsef



AlsAlsóó--Tisza vidTisza vidééki Kki Köörnyezetvrnyezetvéédelmi delmi éés Vs Víízzüügyi Igazgatgyi Igazgatóóssáágg
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ElElőőadadóó: Dr. T: Dr. Töörröök Jk Jóózsefzsef

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb 
vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FA3: Engedély nélküli vízkivételek 
visszaszorítása
FE2: Víztakarékosságot (lakossági, ipari) 
elősegítő intézkedések 

G2: Az 
intézkedésekkel 
elérhető haszon 
bizonytalan 

G4:Társadalmi 
korlát (a 
gazdaságon 
kívül eső
kemény 
ellenérdek)

2021-rea jó állapot 
elérhetőjónem jóNyugat-

Alföldpt.1.2

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb 
vízelvonások) szabályozása igénybevételi 
korlátokkal

FE2: Víztakarékosságot (lakossági, ipari) 
elősegítő intézkedések 

FA2: Energetikai célra hasznosított vizek 
visszasajtolása (technológia fejlesztés is)

FE3: Új vízkivételi helyek igénybevétele 
(korlátozás esetén)

M4: Műszaki 
megvalósítás 
időigénye vagy 
adminisztratív 
korlátok 

G2: Az 
intézkedésekkel 
elérhető haszon 
bizonytalan 

2021-rea jó állapot 
elérhetőjónem jóDél-

Alföldpt.2.1

Intézkedések 
Az összes intézkedést (kivéve a VT..) 

általánosan alkalmazzák. Azért lettek a 
víztestekhez besorolva, mert a célkitűzések 
teljesítése szempontjából mérlegelni kell a 

hatásukat. 

A mentesség 
(derogáció) 

oka
(időbeni 

mentesség vagy 
enyhébb 

célkitűzés oka)

Határidő
(célkitűzés 
teljesülése)

Környezeti 
célkitűzés

A víztest 
kémiai 

állapota

A víztest 
mennyis

égi 
állapota

A víztest 
neve

A víztest 
jele
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KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!
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