
Marcalközi
ártéri öblözet Holt-Marcal-Győri

árétri öblözet

Kemenesaljai
árétri
öblözet

Rábaközi
ártéri
öblözet

Rába

±

Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezé si egysé g
Árté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett terü letek
1‰-es (1000 é ves)
Vízfoly á sok
Főbb vízfoly ások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
Állattartó_tartási_helyek
Állattartó_teny é szetek

#0IED_üzem ek
Ökológia
Kategória

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 1.5 30.75
km
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Jelmagyará zat
Felső-Duna terv ez ési egy s ég
Ártéri öblöz eth atárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 év es)
Víz folyások
Főbb v íz foly ások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)

Hulladéklerakók
A, közepes
B3, alacsony

")Hulladékégetők
Állattartó_tartási_h elyek
Állattartó_teny és z etek

#0IED_üz emek
Ökológia
Kategória

Ökológiai s z empontból nem relev áns terület
Ökológiai s z empontból kev ésbé értékelés terület, illetv e árv íz h ez  nem alkalmazkodó 
Ökológiai s z empontból kev ésbé értékes v árosi z öldterület, illetve árv íz h ez  nem alkalmazkodó 
Ökológiai s z empontból közepesen értékes terület, illetv e árv íz i alkalmaz kodása közepes
Ökológiai s z empontból értékes terület, illetve árv íz i alkalmazkodása kiv áló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Holt-Marcal-Győri á rétri öblözet

0 2.5 51.25
km



Marcalközi
ártéri
öblözet

Holt-Marcal-Győri
árétri öblözet

Kemenesaljai
árétri
öblözet

Nicki ártéri
öblözet

Rábaközi
ártéri
öblözet

Sárvári
ártéri
öblözet

Rába

±

Jelmagyarázat
Fels ő-Duna terv ez ési egy ség
Ártéri öblöz eth atárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 év es)
Víz folyások
Főbb v íz foly ások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)

Hulladéklerakók
A, nincs
B3, közepes
B3, nincs

")Hulladékégetők
Állattartó_tartási_h elyek
Állattartó_tenyés z etek

#0IED_üz emek
Ö kológia
Kategória

Ökológiai s z empontból nem relev áns terület
Ökológiai s z empontból kevésbé értékelés terület, illetv e árv íz h ez  nem alkalmazkodó 
Ökológiai s z empontból kevésbé értékes v árosi z öldterület, illetve árv íz h ez  nem alkalmazkodó 
Ökológiai s z empontból közepesen értékes terület, illetv e árv íz i alkalmaz kodása közepes
Ökológiai s z empontból értékes terület, illetve árv íz i alkalmazkodása kiv áló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 3.5 71.75
km



Komárom-Almásfüzitői
árétri öblözet

Duna

±

Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezé si egysé g
Árté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Vízfoly á sok
Főbb vízfoly ások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
Tavak
Állattartó_tartási_helyek
Állattartó_teny é szetek

#0IED_üzem ek
Ökológia
Kategória

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 1 20.5
km



Körmendi
I. ártéri
öblözet

Körmendi
II. ártéri
öblözet

Rá
ba

±

Jelmagyarázat
Felső-Duna tervez é si egysé g
Á rté ri öblözethatáro k

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Vízfo lyáso k
Főbb vízfo lyáso k (Duna, Mo so ni-Duna, Zala, Rába)
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  

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 0.55 1.10.275
km



Körmendi
I. ártéri
öblözet

Körmendi
II. ártéri
öblözet

Rába

±

Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Á rtéri ö blö zethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Vízfolyások
Főbb vízfolyások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)

Ökológia
Kategória

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 0.15 0.30.075
km



Lajta balparti
ártéri öblözet

Lajta jobbparti
ártéri öblözet

Szigetközi
ártéri

öblözet

Duna

Mosoni-Duna

±

Jelmagyarázat
Felső-Du na tervez ési egység
Á rtéri öblöz ethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Víz folyások
Főbb vízfolyások  (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
Tavak

Hulladéklerakók
C, k öz epes
Á llattartó_tartási_helyek
Á llattartó_tenyészetek

#0IED_üz emek
Ökológia
Kategória

Ö k ológiai szempontból nem releváns terület
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték elés terület, illetve árvízhez  nem alk almaz k odó 
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték es városi z öldterület, illetve árvíz hez nem alkalmaz k odó 
Ö k ológiai szempontból k öz epesen érték es terület, illetve árvízi alkalmaz k odása k öz epes
Ö k ológiai szempontból érték es terület, illetve árvíz i alk almaz k odása k iváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 1.5 30.75
km



Lajta balparti
ártéri öblözet

Lajta jobbparti
ártéri öblözet

Szigetközi
ártéri öblözet

Mosoni-Duna-Rábcaközi
ártéri öblözet

Mosoni-Duna

±

Jelmagyarázat
Felső-Du na tervez ési egység
Á rtéri öblöz ethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Víz folyások
Főbb vízfolyások  (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
Tavak

Hulladéklerakók
C, k öz epes
Á llattartó_tartási_helyek
Á llattartó_tenyészetek

#0IED_üz emek
Ökológia
Kategória

Ö k ológiai szempontból nem releváns terület
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték elés terület, illetve árvízhez  nem alk almaz k odó 
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték es városi z öldterület, illetve árvíz hez nem alkalmaz k odó 
Ö k ológiai szempontból k öz epesen érték es terület, illetve árvízi alkalmaz k odása k öz epes
Ö k ológiai szempontból érték es terület, illetve árvíz i alk almaz k odása k iváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 1.5 30.75
km



Kemenesaljai
árétri

öblözet
Nicki
ártéri

öblözet

Rábaközi
ártéri öblözet

Sárvári ártéri
öblözet

Rá
ba

±

Jelmagyarázat
Felső-Duna tervez ési egység
Á rtéri öblöz ethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Víz folyások
Főbb vízfolyások  (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)

Hulladéklerakók
A, nincs
B3, k öz epes
B3, nincs
Á llattartó_tartási_helyek
Á llattartó_tenyészetek

#0IED_üz emek
Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terület
Ökológiai szempontból kevésbé érték elés terület, illetve árvízhez  nem alk almaz k odó 
Ökológiai szempontból kevésbé érték es városi z öldterület, illetve árvíz hez nem alkalmaz k odó 
Ökológiai szempontból k öz epesen érték es terület, illetve árvízi alkalmaz k odása k öz epes
Ökológiai szempontból érték es terület, illetve árvíz i alk almaz k odása k iváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 2 41
km



Marcalközi
ártéri
öblözet

Holt-Marcal-Győri
árétri öblözet

Kemenesaljai
árétri öblözetNicki

ártéri
öblözet

Rábaközi
ártéri
öblözet

Szigetközi
ártéri öblözet

Mosoni-Duna-Rábcaközi
ártéri öblözet

Duna

Mosoni-Duna

Rá
ba

±

Jelmagyarázat
Fe ls ő-Du n a te rve zés i e gys ég
Ártéri öblöze thatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-e s  (1000 éve s )
Vízfo lyás o k
Főbb vízfo lyás o k (Du n a, Mo s o n i-Du na, Zala, Rába)
Tavak

Hulladéklerakók
A, köze pe s
B3, köze pe s
B3, alacs o n y
B3, nincs

")Hu lladékége tők
Állattartó_tartás i_he lye k
Állattartó_te n yés ze te k

#0IED_üze me k
Ö kológia
Kate gória

Öko lógiai s ze mpo n tból n e m re le ván s  te rüle t
Ö ko lógiai s ze mpo n tból ke vésbé értéke lés  te rüle t, ille tve  árvízhe z n e m alkalmazkodó 
Öko lógiai s ze mpo n tból ke vésbé értéke s  váro s i zöldte rüle t, ille tve  árvízhe z n e m alkalmazkodó 
Öko lógiai s ze mpo n tból köze pe s e n  értéke s  te rüle t, ille tve  árvízi alkalmazko dás a köze pe s
Ö ko lógiai s ze mpo n tból értéke s  te rüle t, ille tve  árvízi alkalmazkodás a kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 4.5 92.25
km



Szentgothárdi-Rábafüzes
ártéri öblözet

Szentgotthárd-Ipari
park ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Fels ő -Duna tervezé s i egys é g
Ártéri ö blö zethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Állattartó_tartá s i_helyek
Állattartó_tenyé s zetek

#0IED_üzemek
Ökológia
Kategória

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 0.15 0.30.075
km



Szentgothárdi
I. ártéri
öblözet

Szentgothárdi II.
ártéri öblözet

Szentgotthárd-Ipari
park ártéri öblözet

Rá
ba

±

Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Á rtéri ö blö zethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Vízfolyások
Főbb vízfolyások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
Á llattartó_tartási_helyek
Á llattartó_tenyészetek

Ökológia
Kategória

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 0.1 0.20.05
km



Szentgothárdi I.
ártéri öblözet

Szentgothárdi
II. ártéri
öblözet

Rába

±

Jelmagyarázat
Felső-Duna tervez é si egysé g
Á rté ri öblözethatáro k

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Vízfo lyáso k
Főbb vízfo lyáso k (Duna, Mo so ni-Duna, Zala, Rába)

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  

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 0.07 0.140.035
km



Vasszentmihály
II. ártéri
öblözet

Vasszentmihály I.
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Árté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Vízfolyások
Állattartó_tartási_helyek
Állattartó_tenyészetek

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terü let
Ökológiai szempontból kevésbé  é rté kelés terü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé  é rté kes városi zöldterü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen érté kes terü let, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból érté kes terü let, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 0.1 0.20.05
km



Holt-Marcal-Győri
árétri öblözet

Lajta balparti
ártéri öblözet

Lajta jobbparti
ártéri öblözet

Rábaközi
ártéri
öblözet

Szigetközi
ártéri
öblözet

Mosoni-Duna-Rábcaközi
ártéri öblözet

Duna-mellékág

Rá
ba

Duna

Mosoni-Duna

±

Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Vízfolyások
Főbb vízfolyások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
Tavak

Hulladéklerakók
A, közepes
B3, közepes
B3, alacson y
C, közepes

")Hullad ékégetők
Állattartó_tartási_helyek
Állattartó_ten yés zetek

#0IED_üzem ek
Ö kológia
Kategória

Ökológiai s zem pon tból nem  releván s terület
Ökológiai s zem pon tból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem  alkalm azkod ó 
Ökológiai s zem pon tból kevésbé értékes városi zöld terület, illetve árvízhez n em  alkalm azkod ó 
Ökológiai s zem pon tból közepesen  értékes terület, illetve árvízi alkalm azkod ása közepes
Ökológiai s zem pon tból értékes terület, illetve árvízi alkalm azkod ása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 4.5 92.25
km



Tát-Esztergomi
ártéri öblözet

Duna-mellékág

Duna

±

Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezé si egysé g
Árté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Vízfoly á sok
Főbb vízfoly ások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)

")Hulladé ké getők
Állattartó_tartási_helyek
Állattartó_teny é szetek

#0IED_üzem ek
Ökológia
Kategória

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 1 20.5
km



Holt-Marcal-Győri
árétri öblözet

Lajta jobbparti
ártéri öblözet

Rábaközi
ártéri
öblözet

Szigetközi
ártéri
öblözet

Mosoni-Duna-Rábcaközi
ártéri öblözet

Rá
ba

DunaMosoni-Duna

±

Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Vízfoly á sok
Főbb vízfoly ások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)

Hulladéklerakók
B3, közepes
Állattartó_tartási_helyek
Állattartó_tenyészetek

#0IED_üzem ek
Ö kológia
Kategória

Ö kológiai szem pontból nem  relev á ns terület
Ö kológiai szem pontból kevésbé értékelés terület, illetve á rvízhez nem  alkalm azkodó 
Ö kológiai szem pontból kevésbé értékes v árosi zöldterület, illetve árvízhez nem  alkalm azkodó 
Ö kológiai szem pontból közepesen értékes terület, illetve á rvízi alkalm azkodása közepes
Ö kológiai szem pontból értékes terület, illetve árvízi alkalm azkodása kiv áló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 2 41
km



Szentgothárdi-Rábafüzes
ártéri öblözet

Szentgothárdi I.
ártéri öblözet

Szentgothárdi II.
ártéri öblözet

Szentgotthárd-Ipari
park ártéri öblözet

Rába

±

Jelmagyarázat
Felső-Dun a tervez ési egysé g
Ártéri öblözethatá rok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Vízfoly á sok
Főbb vízfoly á sok (Dun a, Moson i-Dun a, Zala, Rá ba)

#0IED_üzemek
Ökológia
Kategória

Ökológiai szempon tból n em relevá n s terület
Ökológiai szempon tból kevésbé  é rtékelés terület, illetve á rvízhez n em alkalmazkodó 
Ökológiai szempon tból kevésbé  é rtékes vá rosi zöldterület, illetve á rvízhez n em alkalmazkodó 
Ökológiai szempon tból közepesen  értékes terület, illetve á rvízi alkalmazkodá sa közepes
Ökológiai szempon tból érté kes terület, illetve á rvízi alkalmazkodá sa kivá ló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 0.2 0.40.1
km



Vasszentmihály
II. ártéri
öblözet

Vasszentmihály
I. ártéri
öblözet

±

Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Árté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Vízfolyások
Állattartó_tartási_helyek
Állattartó_tenyészetek

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terü let
Ökológiai szempontból kevésbé  é rté kelés terü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé  é rté kes városi zöldterü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen érté kes terü let, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból érté kes terü let, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 0.1 0.20.05
km



Sárvári
ártéri

öblözet

Rába

±

Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezé si egysé g
Árté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Vízfoly á sok
Főbb vízfoly ások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
Állattartó_tartási_helyek
Állattartó_teny é szetek

#0IED_üzem ek
Ökológia
Kategória

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna 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 és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 0.35 0.70.175
km


