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Területhasználati kategória
1 110: Lak ó terület alacso ny épületek kel
1 120: Szo lgáltató  intézmények és kereskedelmi területek alacso ny épületek kel
1 130: Közigazgatási területek alacso ny épületek kel
1 140: Ok tatási területek alacso ny épületek kel
1 150: Egészségügy és szo ciális ellátás alacso ny épületek kel
1 160: Szab adidős, spo rt létesítmények és területek alacso ny épülettek
1 170: Agrárinfrastruk túra alacso ny épületek kel
1 180: Ipari területek alacso ny épületek kel
1 210: Lakó terület magas épületek kel
1 220: Szo lgáltató  intézmények és kereskedelmi területek magas épületek kel
1 230: Közigazgatási területek magas épületek kel
1 240: Ok tatási területek magas épületek kel
1 250: Egészségügy és szo ciális ellátás magas épületek kel
1 260: Szab adidős, spo rt létesítmények és területek magas épülettek
1 270: Agrárinfrastruk túra magas épületek kel
1 280: Ipari területek magas épületek kel
2 101: Burk o lt út, elválasztó  sáv megléte nem ismert, irányo nk énti sávszám 1
2 111: Burk o lt út, elválasztó  sáv nélkül, irányo nk énti sávszám 1
2 112: Burk o lt út, elválasztó  sáv nélkül, irányo nk énti sávszám 2
2 114: Burk o lt út, elválasztó  sáv nélkül, irányo nk énti sávszám 4
2 121: Burk o lt út, elválasztó  sávval, irányo nk énti sávszám 1
2 122: Burk o lt út, elválasztó  sávval, irányo nk énti sávszám 2
2 123: Burk o lt út, elválasztó  sávval, irányo nk énti sávszám 3
2 124: Burk o lt út, elválasztó  sávval, irányo nk énti sávszám 4
2 130: Egyéb  út, földút
2 200: Vasútvo nal, vasúti energiafo rrás ismeretlen, vágányo k száma ismeretlen
2 201: Vasútvo nal, vasúti energiafo rrás ismeretlen, vágányo k száma egy
2 202: Vasútvo nal, vasúti energiafo rrás ismeretlen, vágányo k száma egynél töb b
2 221: Vasútvo nal elek tro mo s felsővezeték kel, vágányo k száma egy
2 222: Vasútvo nal elek tro mo s felsővezeték kel, vágányo k száma egynél töb b
2 231: Vasútvo nal, nem villamo síto tt, vágányo k száma egy
2 232: Vasútvo nal, nem villamo síto tt, vágányo k száma egynél töb b
3 110: Repülőterek (zöldfelületek is)
3 120: Kikötők
3 130: Lerak ó helyek
3 140: Bányaterületek
3 150: Egyéb  b urk o lt vagy b urk o latlan mesterséges felületek
4 110: Települési zöldfelületek, park o k, terek
4 120: Temetők (egyéb  felületek is)
4 130: Egyéb  zöldfelületek mesterséges környezetb en
5 110: Szántó földek
5 120: Szőlők
5 130: Gyümölcsösök, b o gyó so k
5 140: Energiaültetvények
5 150: Ko mplex terület épületek kel
5 160: Ko mplex területek épületek nélkül
6 100: Nem legeltetett természetes gyepek
6 200: Legeltetéssel po tenciálisan érintett gyepek
7 110: Töb b letvízhatástó l független erdők és egyéb  fás szárú növényzet 
7 120: Vízhatás alatt álló  erdők
7 210: Másho vá nem b eso ro lható  fás szárú növényzet
8 110: Vizes élőhelyek 
9 110: Felszíni vizek 

Birkitói ártéri öblözet vagyoni kockázat minősítési kategóriákkal ábrázolva
A térkép a vagyoni kockázatokat ábrázolja a Dráva tervezési egységen. A kockázatokat a határértékszámítások szerint besoroltuk
 Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategóriákba.


