
Zalavári
átéri

öblözet

Szentgyörgyvári
ártéri öblözet

Bókaházi
ártéri öblözet

Zalaapáti
ártéri

öblözet

Búberki
ártéri

öblözet

Esztergályi
ártéri

öblözet

Bárándi
ártéri

öblözet

Zala

±

Jelmagyarázat
Balaton terv ezés i egy ség
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Ex lege láp
Natura2000 SCI
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Ramsar
Zala
Vízfoly ások
Tavak
Állattartó tartás i helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem relev áns terület
Ökológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé értékes v áros i zöldterület, illetve árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása kiv áló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket és a szennyezőfo rráso kat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek és szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Zalavári
átéri

öblözet

Szentgyörgyvári
ártéri öblözet

Bókaházi
ártéri

öblözet

Zalaapáti
ártéri öblözet

Zala

±

Jelmagyarázat
Balaton tervezé si egysé g
Árté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Natura2000 SCI
Nem zeti Ö kológiai Hálózat
Zala
Vízfoly á sok
Állattartó tartási helyek
Állattartó teny é szetek

Ökológia
Kategória

Ö kológiai szem pontból nem  relev á ns terület
Ö kológiai szem pontból kev é sbé  é rté kelé s terület, illetve árvízhez nem  alkalm azkodó 
Ö kológiai szem pontból kev é sbé  é rté kes v á rosi zöldterület, illetve árvízhez nem  alkalm azkodó 
Ö kológiai szem pontból közepesen é rté kes terület, illetve árvízi alkalm azkodása közepes
Ö kológiai szem pontból é rté kes terület, illetve á rvízi alkalm azkodá sa kiv á ló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket és a szennyezőfo rráso kat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek és szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Szentgyörgyvári
ártéri öblözet

Bókaházi
ártéri

öblözet

Zalaapáti
ártéri

öblözet

Zala

±

Jelmagyarázat
Balato n tervez é si egysé g
Á rté ri öblözethatáro k

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Natura2000 SCI
Nemzeti Öko ló giai Háló zat
Zala
Vízfo lyáso k

Ökológia
Kategó ria

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

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket és a szennyezőfo rráso kat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek és szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Zalavári
átéri

öblözet

Szentgyörgyvári
ártéri öblözet

Bókaházi
ártéri

öblözet

Zalaapáti
ártéri

öblözet

Búberki
ártéri

öblözet

Za
la

±

Jelmagyarázat
Balaton tervezési egység
Á rtéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Ex lege láp
Natu ra2000 SCI
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Zala
Vízfoly ások
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó teny észetek

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terület
Ök ológiai szempontból kevésbé érték elés terület, illetve árvízhez nem alkalmaz k odó 
Ökológiai szempontból kevésbé érték es városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmaz k odó 
Ökológiai szempontból k özepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmaz k odása k özepes
Ökológiai szempontból érték es terület, illetve árvízi alkalmaz k odása kiváló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket és a szennyezőfo rráso kat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek és szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Zalavári
átéri

öblözet

Zalaapáti
ártéri

öblözet

Búberki
ártéri

öblözet

Esztergályi
ártéri öblözet

Za
la

±

Jelmagyarázat
Balato n tervez é si egysé g
Á rté ri öblözethatáro k

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Natura2000 SCI
Nemzeti Öko ló giai Háló zat
Zala
Vízfo lyáso k

Ökológia
Kategó ria

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

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket és a szennyezőfo rráso kat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek és szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Zalavári
átéri

öblözet

Búberki ártéri
öblözet

Esztergályi
ártéri

öblözet

Bárándi ártéri
öblözet

Zala

±

Jelmagyarázat
Balato n tervez é si egysé g
Á rté ri öblözethatáro k

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Natura2000 SCI
Nemzeti Öko ló giai Háló zat
Zala
Vízfo lyáso k
Á llattartó  tartási helyek
Á llattartó  tenyé szetek

Ökológia
Kategó ria

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

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket és a szennyezőfo rráso kat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek és szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Zalavári
átéri

öblözet

Esztergályi
ártéri öblözet

Bárándi
ártéri

öblözet

Zala

±

Jelmagyarázat
Balaton terv ezés i egy ség
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Ex lege láp
Natura2000 SCI
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Ramsar
Zala
Vízfoly ások
Tavak
Állattartó tartás i helyek
Állattartó tenyészetek

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem relev áns terület
Ökológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé értékes v áros i zöldterület, illetve árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása kiv áló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Balaton A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket és a szennyezőfo rráso kat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek és szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.


