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Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Zala
Vízfolyások
Tavak
Á llattartó  tartási helyek
Á llattartó  ten yé szetek

#0IED üzemek
Ökológia
Kategó ria

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  

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton 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 ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Zalavári átéri öblözet

0 2.5 51.25
km

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



Zalavári
átéri

öblözet

Szentgyörgyvári
ártéri öblözet

Bókaházi
ártéri

öblözet

Zalaapáti
ártéri öblözet

Zala

±

Jelmagyarázat
Balaton tervezési egység
Arteri_oblozethatarok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Zala
Vízfolyások
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terü let
Ökológiai szempontból kevésbé é rté kelés terü let, illetve á rvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé é rté kes vá rosi zö ldterü let, illetve á rvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kö zepesen é rté kes terü let, illetve á rvízi alkalmazkodása kö zepes
Ökológiai szempontból é rté kes terü let, illetve á rvízi alkalmazkodá sa kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton 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 ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Szentgyörgyvári ártéri öblözet

0 0.3 0.60.15
km

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



Szentgyörgyvári
ártéri öblözet

Bókaházi
ártéri

öblözet

Zalaapáti
ártéri

öblözet

Zala

±

Jelmagyarázat
Balaton tervezési egység
Arteri_oblozethatarok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Zala
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 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton 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 ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Bókaházi ártéri öblözet

0 0.2 0.40.1
km

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



Zalavári
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Szentgyörgyvári
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Bókaházi
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Zalaapáti
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Búberki
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Jelmagyarázat
Balato n tervezési egység
Arteri_o blo zethataro k

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Zala
Vízfo lyáso k
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

Ökológia
Kategória

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton 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 ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Zalaapáti ártéri öblözet

0 0.85 1.70.425
km

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



Zalavári
átéri

öblözet

Zalaapáti
ártéri

öblözet

Búberki
ártéri

öblözet

Esztergályi
ártéri öblözet

Za
la

±

Jelmagyarázat
Balaton tervezési egység
Arteri_oblozethatarok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Zala
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 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton 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 ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Búberki ártéri öblözet

0 0.25 0.50.125
km

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



Zalavári
átéri

öblözet

Búberki ártéri
öblözet

Esztergályi
ártéri

öblözet

Bárándi ártéri
öblözet

Zala

±

Jelmagyarázat
Balaton tervezé s i egys é g
Arteri_oblozethatarok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Zala
Vízfolyások
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyé s zetek

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terü let
Ökológiai szempontból kevé s bé  értékelé s  terü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevé s bé  értékes városi zöldterü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen érté kes terü let, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terü let, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton 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 ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Esztergályi ártéri öblözet

0 0.2 0.40.1
km

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



Zalavári
átéri

öblözet

Esztergályi
ártéri öblözet

Bárándi
ártéri

öblözet

Zala

±

Jelmagyarázat
Balaton tervezési egység
Arteri_oblozethatarok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Zala
Vízfolyások
Tavak
Állattartó  tartási helyek
Állattartó  tenyészetek

Ökológia
Kategó ria

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 közep esen értékes terü let, illetve árvízi alkalmazkodása közep es
Ö koló giai szemp ontbó l értékes terü let, illetve á rvízi alkalmazkodá sa kiváló  

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton 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 ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Bárándi ártéri öblözet

0 0.55 1.10.275
km

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


