
Remetei
ártéri

öblözet

Sarkadi
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öblözet

Gyulai ártéri
öblözet

Békési ártéri
öblözet

Békéscsaba

±

Jelmagyarázat
1‰-es (1000 éves)
Árté ri ö blö zethatárok
Alsó-Tisza tervezé s i egys é g

") Hulladékégetők
Állattartó tartá s i helyek
Állattartó tenyé s zetek

#0IED üzemek
Tavak
Vízfolyá s ok

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns  terü let
Ökológiai szempontból kevé s bé é rtékelé s  terü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevé s bé é rtékes városi zö ldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kö zepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodá s a kö zepes
Ökológiai szempontból érté kes terület, illetve árvízi alkalmazkodá s a kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség é s elöntéssel szembeni érzé kenység térké p.

Remetei ártéri öblözet

0 2 41
km



Csongrádi
ártéri

öblözet

Körös-Tisza-Maros
közi ártéri

öblözet

Szegedi ártéri
öblözet

Nagykunsági
átéri

öblözet

Nagykunsági_Hkörös

Tis
za

±

Jelmagyarázat
1‰ -es (1000 éves)
Á rtéri részöblözet határ
Á rtéri öblözethatáro k
Alsó -Tisza tervezési egység

Hulladéklerakók
B3, alacso ny
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Tavak
Tisza
Vízfo lyáso k

Ökológia
Kategória

Ö ko ló giai szempo ntból nem releváns terület
Ö ko ló giai szempo ntból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Ö ko ló giai szempo ntból kevésbé értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó  
Ö ko ló giai szempo ntból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazko dása közepes
Ö ko ló giai szempo ntból értékes terület, illetve árvízi alkalmazko dása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség é s elöntéssel szembeni érzé kenység térké p.

Csongrádi ártéri öblözet

0 4 82
km



Remetei
ártéri
öblözetCsongrádi

ártéri
öblözet

Körös-Tisza-Maros
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öblözet

Szegedi
ártéri
öblözet
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ártéri
öblözet

Nagy -Sárréti
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öblözet
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öblözet

Békési
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öblözet

Nagy kunsági
átéri öblözet
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Szeged

Nagykunsági_Hkörös NS_Berettyó
NS_Hortobágy_Berettyó NS_Hármas_Körös

Tis
za

±

Jelmagy arázat
1‰ -es (1000 é ves)
Á rté ri ré szöblözet határ
Á rté ri öblözethatáro k
Alsó-Tisza tervez é si egysé g

Hulladéklerakók
A, nincs
B3, közepes
B3, alacso ny

")Hulladé ké getők
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyé szetek

#0IED üzemek
Tavak
Tisza
Vízfo lyáso k

Ökológia
Kategória

Öko lógiai szempo ntból nem releváns terület
Öko lógiai szempo ntból kevé sbé  é rté kelé s terület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lógiai szempo ntból kevé sbé  é rté kes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lógiai szempo ntból közepesen é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazko dása közepes
Öko lógiai szempo ntból é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazko dása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség é s elöntéssel szembeni érzé kenység térké p.

Körös-Tisza-Maros közi ártéri öblözet
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km



Remetei
ártéri

öblözet

Körös-Tisza-Maros
közi ártéri

öblözet

Sarkadi
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öblözet

Nagy-Sárréti
ártéri öblözet

Kis-Sárréti
ártéri

öblözet

Gyulai ártéri öblözet

Békési
ártéri

öblözet

Békéscsaba

NS_Berettyó

NS_Hortobágy_Berettyó

NS_Hármas_Körös

±

Jelmagyarázat
1‰-es (1000 éves)
Ártéri öblözethatárok
Alsó -Tisza tervezési egység

Hulladéklerakók
B3, közep es
Állattartó  tartási helyek
Állattartó  tenyészetek

#0IED ü zemek
Tavak
Vízfolyások

Ökológia
Kategória

Ö koló giai szemp ontbó l nem releváns terü let
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékelés terü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékes városi zöldterü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l kö zep esen értékes terü let, illetve árvízi alkalmazkodása közep es
Ö koló giai szemp ontbó l értékes terü let, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló  

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség é s elöntéssel szembeni érzé kenység térké p.

Sarkadi ártéri öblözet

0 7.5 153.75
km



Csongrádi
ártéri
öblözet

Körös-Tisza-Maros
közi ártéri
öblözet

Szegedi
ártéri
öblözet

Torontáli
ártéri öblözet

Hó dmezővásárhely

Szeged
Tisza

±

Jelmagyarázat
1‰ -es (1000 é ves)
Á rté ri öblözethatáro k
Alsó-Tisza tervez é si egysé g

Hulladéklerakó k
A, nincs
B3, közepes
B3, alacso ny

") Hulladé ké getők
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyé szetek

#0IED üzemek
Tavak
Tisza
Vízfo lyáso k

Ökoló gia
Kategó ria

Öko lógiai szempo ntból nem releváns terület
Öko lógiai szempo ntból kevé sbé  é rté kelé s terület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lógiai szempo ntból kevé sbé  é rté kes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lógiai szempo ntból közepesen é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazko dása közepes
Öko lógiai szempo ntból é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazko dása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség é s elöntéssel szembeni érzé kenység térké p.

Szegedi ártéri öblözet

0 10 205
km



Körös-Tisza-Maros
közi ártéri öblözet

Szegedi ártéri
öblözet

Torontáli
ártéri

öblözet

Szeged

Tis
za

±

Jelmagyarázat
1‰ -es (1000 éves)
Á rtéri ö blö zethatárok
Alsó-Tisza tervezési egység

")Hulladékégetők
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Tavak
Tisza
Vízfolyások

Ökológia
Kategória

Ö koló giai szemp ontból nem releváns terület
Ö koló giai szemp ontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ö koló giai szemp ontból kevésbé értékes városi zö ldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ö koló giai szemp ontból kö zep esen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kö zep es
Ö koló giai szemp ontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség é s elöntéssel szembeni érzé kenység térké p.

Torontáli ártéri öblözet

0 3.5 71.75
km



Körös-Tisza-Maros
közi ártéri öblözet

Sarkadi
ártéri

öblözet

Nagy-Sárréti
ártéri

öblözet

Berettyóújfalui
ártéri öblözet

Kis-Sárréti
ártéri

öblözet

Békési
ártéri

öblözet

Nagykunsági
átéri öblözet

Nagykunsági_Hkörös

NS_BerettyóNS_Hortobágy_Berettyó

NS_Hármas_Körös

±

Jelmagyarázat
1‰ -es (1000 éves)
Á rtéri részö blö zet határ
Á rtéri ö blö zethatáro k
Alsó -Tisza tervezési egység

Hulladéklerakók
B3, alacso ny
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Tavak
Vízfo lyáso k

Ökológia
Kategória

Ö ko ló giai szempo ntból nem releváns terület
Ö ko ló giai szempo ntból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Ö ko ló giai szempo ntból kevésbé értékes váro si zö ldterület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó  
Ö ko ló giai szempo ntból kö zepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazko dása kö zepes
Ö ko ló giai szempo ntból értékes terület, illetve árvízi alkalmazko dása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség é s elöntéssel szembeni érzé kenység térké p.

Nagy-Sárréti ártéri öblözet

0 7.5 153.75
km



Érmelléki
ártéri

öblözet

Berettyóújfalui
ártéri öblözet

Kis-Sárréti
ártéri

öblözet

±

Jelmagyarázat
1‰-es (1000 éves)
Ártéri öblözethatárok
Alsó-Tisza tervezési egység
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek
Vízfolyások

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terület
Ökológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség é s elöntéssel szembeni érzé kenység térké p.

Érmelléki ártéri öblözet

0 1 20.5
km



Nagy-Sárréti
ártéri öblözet

Érmelléki
ártéri

öblözetBerettyóújfalui
ártéri öblözet

Kis-Sárréti
ártéri

öblözet

±

Jelmagyarázat
1‰ -es (1000 éves)
Á rtéri öblözethatáro k
Alsó -Tisza tervezési egység

Hulladéklerakók
B3, alacso ny
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Tavak
Vízfo lyáso k

Ökológia
Kategória

Ö ko ló giai szempo ntból nem releváns terület
Ö ko ló giai szempo ntból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Ö ko ló giai szempo ntból kevésbé értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó  
Ö ko ló giai szempo ntból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazko dása közepes
Ö ko ló giai szempo ntból értékes terület, illetve árvízi alkalmazko dása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség é s elöntéssel szembeni érzé kenység térké p.

Berettyóújfalui ártéri öblözet

0 4 82
km



Sarkadi
ártéri

öblözet

Nagy-Sárréti
ártéri

öblözet

Érmelléki
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öblözet
Berettyóújfalui
ártéri öblözet

Kis-Sárréti
ártéri

öblözet

NS_Berettyó

NS_Hortobágy_Berettyó

NS_Hármas_Körös

±

Jelmagyarázat
1‰ -es (1000 é ves)
Á rté ri öblözethatárok
Alsó -Tisza tervez é si egysé g

Hulladéklerakók
B3, alacson y
Á llattartó  tartási helyek
Á llattartó  ten yé szetek

#0IED üzemek
Tavak
Vízfolyások

Ökológia
Kategória

Ökoló giai szempon tbó l n em releván s terület
Ökoló giai szempon tbó l kevé sbé  é rté kelé s terület, illetve árvízhez n em alkalmazkodó  
Ökoló giai szempon tbó l kevé sbé  é rté kes városi zöldterület, illetve árvízhez n em alkalmazkodó  
Ökoló giai szempon tbó l közepesen  é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökoló giai szempon tbó l é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló  

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség é s elöntéssel szembeni érzé kenység térké p.

Kis-Sárréti ártéri öblözet

0 7 143.5
km



Remetei ártéri
öblözet

Gyulai
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öblözet

Békési ártéri
öblözet
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±

Jelmagyarázat
1‰ -es (1000 éves)
Ártéri ö blözethatá rok
Alsó -Tisza tervezési egység

")Hulladékégetők
Állattartó  tartási helyek
Állattartó  tenyészetek

#0IED üzemek
Tavak
Vízfolyások

Ökológia
Kategória

Ö koló giai szempontbó l nem relevá ns terület
Ö koló giai szempontbó l kevésbé értékelés terület, illetve á rvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szempontbó l kevésbé értékes vá rosi zöldterület, illetve á rvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szempontbó l kö zepesen értékes terület, illetve á rvízi alkalmazkodása közepes
Ö koló giai szempontbó l értékes terület, illetve á rvízi alkalmazkodása kiváló  

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség é s elöntéssel szembeni érzé kenység térké p.

Gyulai ártéri öblözet

0 4 82
km
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Békéscsaba

NS_BerettyóNS_Hortobágy_Berettyó NS_Hármas_Körös±

Jelmagyarázat
1‰ -es (1000 é ves)
Á rté ri öblözethatáro k
Alsó-Tisza tervez é si egysé g

Hulladéklerakók
B3, közepes
B3, alacso ny

")Hulladé ké getők
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyé szetek

#0IED üzemek
Tavak
Vízfo lyáso k

Ökológia
Kategória

Öko lógiai szempo ntból nem releváns terület
Öko lógiai szempo ntból kevé sbé  é rté kelé s terület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lógiai szempo ntból kevé sbé  é rté kes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lógiai szempo ntból közepesen é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazko dása közepes
Öko lógiai szempo ntból é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazko dása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség é s elöntéssel szembeni érzé kenység térké p.

Békési ártéri öblözet

0 6 123
km
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Debrecen

Békéscsaba

Kecskemét

Nagykunsági_Hkörös

NS_Berettyó

NS_Hortobágy_Berettyó

NS_Hármas_Körös
Tis

za

±

Jelmagyarázat
1‰ -es (1000 é ves)
Á rté ri ré szöblözet határ
Á rté ri öblözethatáro k
Alsó-Tisza tervez é si egysé g

Hulladéklerakók
B3, közepes
B3, alacso ny

")Hulladé ké getők
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyé szetek

#0IED üzemek
Tavak
Tisza
Vízfo lyáso k

Ökológia
Kategória

Öko lógiai szempo ntból nem releváns terület
Öko lógiai szempo ntból kevé sbé  é rté kelé s terület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lógiai szempo ntból kevé sbé  é rté kes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lógiai szempo ntból közepesen é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazko dása közepes
Öko lógiai szempo ntból é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazko dása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség é s elöntéssel szembeni érzé kenység térké p.

Nagykunsági átéri öblözet

0 20 4010
km


