
Palá d-Csécsei
á rtéri öblözet

Beregi
á rtéri
öblözet

Felső-Túri
á rtéri
öblözet

Szamosközi
á rtéri
öblözet

Tisza

Túr

±

Jelmagyará zat
Felső-Tisza tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Főbb vízfolyások (Tisza, Bodrog, Szamos, Kraszna, Ló nyay, Tú r)
Vizfolyások
Állattartó  tartási helyek
Állattartó  tenyészetek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

hidrogeoló giai A
hidrogeoló giai B

Ökológia
Kategória

Ö koló giai szemp ontbó l nem releváns terület
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l kö zep esen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közep es
Ö koló giai szemp ontbó l 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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Palá d-Csécsei á rtéri öblözet

0 2.5 51.25
km



Palád-Csécsei
ártéri
öblözet

Beregi
ártéri
öblözet

Bodrogközi
ártéri öblözet

Felsőszabolcsi
ártéri öblözet

Szamos-Krasznaközi
ártéri öblözet

Szamosközi
ártéri
öblözet

Tiszaszentmártoni
ártéri öblözet

Vásárosnamény -Benki
ártéri öblözet

Vitkai
ártéri
öblözet

Benki
ártéri
öblözet

Kraszna Szamos

Túr

Tisza

±

Jelmagy arázat
Felső-Tisza tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

Veszély eztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Tavak
Főbb vízfoly á sok (Tisza, Bodrog, Szamos, Kraszna, Lónyay, Túr)
Vizfoly á sok

Hulladéklerakók
B3, alacsony
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
!r Fürdőhelyek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ö kológiai szempontból nem relev á ns terület
Ö kológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból kevésbé értékes v á rosi zöldterület, illetve á rvízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ö kológiai szempontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiv á ló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyező fo rrások, ivóvízbázis védő területek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Beregi ártéri öblözet

0 6 123
km



Berkeszi
árté ri
öblözet

Felsőszabolcsi
árté ri öblözet

Nyírbogdányi
árté ri
öblözet

Lónyay
-főcsa

torna

±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervezé si egysé g
Árté ri öblözethatárok

Veszé lyeztetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Tavak
Főbb vízfoly á sok (Tisza, Bodrog, Szamos, Kraszna, Lónyay, Túr)
Vizfoly á sok

Hulladé klerakók
B1b, nincs
Állattartó tartási helyek
Állattartó teny é szetek

#0IED üzemek
FAV Ivóvízkivé tel
Vé dőterület elé ré si idő

hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ö kológiai szempontból nem relev á ns terület
Ö kológiai szempontból kev é sbé  é rté kelé s terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból kev é sbé  é rté kes v á rosi zöldterület, illetve á rvízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból közepesen é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ö kológiai szempontból é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiv á ló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyező fo rrások, ivóvízbázis védő területek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Berkeszi árté ri öblözet

0 1 20.5
km



Bodroghalászi
ártéri öblözet

Bodrogközi
ártéri

öblözet

Bodrog

±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Főbb vízfolyások (Tisza, Bodrog, Szamos, Kraszna, Ló nyay, Tú r)
Vizfolyások

Ökológia
Kategória

Ö koló giai szemp ontbó l nem releváns terület
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l közep esen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kö zep es
Ö koló giai szemp ontbó l 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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyező fo rrások, ivóvízbázis védő területek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Bodroghalászi ártéri öblözet

0 0.3 0.60.15
km



Bodroghalá szi
á rtéri öblözet

Bodrogközi
á rtéri
öblözet

Felsőszabolcsi
á rtéri öblözet

Nagytanyai
á rtéri öblözet

Lónyay-főcsatorna

Bodrog

Tisza

±

Jelmagyará zat
Felső-Tis za tervez ési egy s ég
Á rtéri öblözeth atárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Tavak
Főbb vízfoly ások (Tis za, Bodrog, Szamos, Kras zna, Lónyay, Túr)
Vizfoly ások

Hulladéklerakók
B3, alacsony
Á llattartó tartási h elyek
Á llattartó teny és zetek

#0IED üzemek
!r Fürdőh elyek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
h idrogeológiai A
h idrogeológiai B
h idrogeológiai C

Ökológia
Kategória

Ökológiai s zempontból nem releváns terület
Ökológiai s zempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvíz h ez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s zempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvíz h ez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s zempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai s zempontból 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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyező fo rrások, ivóvízbázis védő területek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Bodrogközi á rtéri öblözet

0 5.5 112.75
km



Palád-Csécsei
ártéri öblözet

Felső-Tú ri
ártéri öblözet

Szamosközi
ártéri
öblözet

Túr

±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Főbb vízfolyások (Tisza, Bodrog, Szamos, Kraszna, Ló nyay, Tú r)
Vizfolyások
Állattartó  tartási helyek
Állattartó  tenyészetek

Ökológia
Kategória

Ö koló giai szemp ontbó l nem releváns terület
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l közep esen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kö zep es
Ö koló giai szemp ontbó l 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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyező fo rrások, ivóvízbázis védő területek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Felső-Tú ri ártéri öblözet

0 0.75 1.50.375
km



Beregi ártéri
öblözet

Berkes zi
ártéri
öblözet

Bodroghalás zi
ártéri öblözet

Bodrogközi
ártéri öblözet

Fels ős zabolcs i
ártéri öblözet

Kótaji
ártéri
öblözet

Mágai ártéri
öblözet

Nagytanyai
ártéri
öblözet

Nyírbogdányi
ártéri öblözet

Szamos -Kras znaközi
ártéri öblözet

Szamos közi
ártéri öblözet

Tis zas zentmártoni
ártéri öblözet

Vás áros namény-Benki
ártéri öblözet

Vitkai
ártéri
öblözet

Zs adányi
ártéri
öblözet

Benki
ártéri
öblözet

Ópályi
ártéri
öblözet

Kraszna

Szamos

Lóny
ay-főcsatorna

Bodrog

Tisza

±

Jelmagyarázat
Felső-Tis z a tervez és i egység
Á rtéri öblöz ethatárok

Ves zélyeztetett terü letek
1‰-es (1000 éves)
Tavak
Főbb vízfolyások (Tis z a, Bodrog, Szamos, Kras z na, Lónyay, Túr)
Viz folyások

Hulladéklerakók
B1b, nincs
B3, alacsony
Á llattartó tartás i helyek
Á llattartó tenyés zetek

#0IED üzemek
!r Fürdőhelyek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterü let elérés i idő

belső
külső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B
hidrogeológiai C

Ökológia
Kategória

Ökológiai s z empontból nem releváns terület
Ökológiai s z empontból kevésbé értékelés terület, illetve árvíz hez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s z empontból kevésbé értékes város i z öldterület, illetve árvíz hez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s z empontból köz epesen értékes terület, illetve árvíz i alkalmazkodása köz epes
Ökológiai s z empontból értékes terület, illetve árvíz i 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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyező fo rrások, ivóvízbázis védő területek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Fels ős zabolcs i ártéri öblözet

0 8 164
km



Felsőszabolcsi
ártéri öblözet

Kótaji
ártéri
öblözet

Mágai
ártéri
öblözet

Nagytanyai
ártéri öblözet

Lónyay-főcsatorna

±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervezési egység
Árté ri ö blö zethatá rok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Főbb vízfolyások (Tisza, Bodrog, Szamos, Kraszna, Lónyay, Tú r)
Vizfolyások
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

hidrogeológiai B
Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terü let
Ökológiai szempontból kevésbé  é rtékelé s terü let, illetve á rvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé  é rtékes vá rosi zö ldterü let, illetve á rvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kö zepesen é rtékes terü let, illetve á rvízi alkalmazkodása kö zepes
Ökológiai szempontból é rtékes terü let, 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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyező fo rrások, ivóvízbázis védő területek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Kótaji ártéri öblözet

0 1 20.5
km



Felsőszabolcsi
árté ri öblözet

Kótaji
árté ri
öblözet

Mágai
árté ri
öblözet

Nagytanyai
árté ri öblözet

Nyírbogdányi
árté ri öblözet

Zsadányi
árté ri
öblözet

Lónyay-főcsatorna
±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

Veszé lyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Tavak
Főbb vízfolyások (Tisza, Bodrog, Szamos, Kraszna, Ló nyay, Tú r)
Vizfolyások
Állattartó  tartási helyek
Állattartó  tenyészetek

FAV Ivóvízkivé tel
Vé dőterület elé ré si idő

hidrogeoló giai A
hidrogeoló giai B

Ökológia
Kategória

Ö koló giai szemp ontbó l nem releváns terület
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l közep esen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kö zep es
Ö koló giai szemp ontbó l 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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyező fo rrások, ivóvízbázis védő területek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Mágai árté ri öblözet

0 1 20.5
km



Nagyecsedi
ártéri
öblözet

Szamos-Krasznaközi
ártéri öblözet

Kraszna

±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervez é si egysé g
Á rté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Főbb vízfolyások (Tisza, Bodrog, Szamos, Krasz n a, Ló n yay, Túr)
Vizfolyások
Á llattartó  tartási helyek
Á llattartó  ten yé szetek

#0IED üzemek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

hidrogeoló giai B
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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyező fo rrások, ivóvízbázis védő területek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Nagyecsedi ártéri öblözet

0 0.5 10.25
km



Bodrogközi
ártéri öblözet

Felsőszabolcsi
ártéri öblözet

Kótaji
ártéri
öblözet

Mágai
ártéri
öblözet

Nagytanyai
ártéri
öblözet

Nyírbogdányi
ártéri
öblözet

Zsadányi
ártéri
öblözet

Bodrog

Tisza

Lónyay-főcsatorna

±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervezési egység
Á rtéri öblözethatá rok

Vesz élyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Tavak
Főbb vízfolyá sok (Tisza, Bodrog, Szamos, Kraszna, Lónyay, Túr)
Vizfolyá sok

Hulladéklerakók
B1b, nincs
Á llattartó tartá si helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üzemek
!r Fürdőhelyek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ö k ológiai szempontból nem relev á ns terület
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték elés terület, illetve á rv ízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból kevésbé érték es v á rosi zöldterület, illetve á rv ízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból közepesen érték es terület, illetve á rvízi alkalmazkodá sa közepes
Ö kológiai szempontból érték es terület, illetve á rvízi alkalmazkodá sa kiv á ló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyező fo rrások, ivóvízbázis védő területek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Nagytanyai ártéri öblözet

0 3 61.5
km



Berkeszi
ártéri
öblözet

Felsőszabolcsi
ártéri öblözet

Mágai
ártéri
öblözet

Nyírbogdányi
ártéri öblözet

Zsadányi
ártéri
öblözet

Lónyay-főcsatorna

±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervezési egység
Á rtéri öblözethatá rok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Tavak
Főbb vízfolyá sok (Tisza, Bodrog, Szamos, Kraszna, Lónyay, Túr)
Vizfolyá sok

Hulladéklerakók
B1b, nincs
Á llattartó tartá si helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üzemek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ö kológia
Kategória

Ö k ológiai szempontból nem relev á ns terület
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték elés terület, illetve á rv ízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból kevésbé érték es v á rosi zöldterület, illetve á rv ízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból közepesen érték es terület, illetve á rvízi alkalmazkodá sa közepes
Ö kológiai szempontból érték es terület, illetve á rvízi alkalmazkodá sa kiv á ló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyező fo rrások, ivóvízbázis védő területek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Nyírbogdányi ártéri öblözet

0 1.5 30.75
km



Palád-Csécsei
ártéri öblözet

Beregi
ártéri
öblözet

Felső-Túri
ártéri
öblözet

Nagyecsedi
ártéri
öblözet

Szamos-Krasznaközi
ártéri öblözet

Szamosközi
ártéri
öblözet

Vásárosnamény-Benki
ártéri öblözet

Vitkai
ártéri
öblözet

Ágerdői ártéri
öblözet

Ópályi
ártéri
öblözet

Túr
Tisza

Kraszna

Szamos

±

Jelmagyarázat
Felső-Tis z a tervez és i egység
Á rtéri öblöz ethatárok

Veszélyeztetett terü letek
1‰ -es (1000 éves)
Tavak
Főbb vízfolyások (Tis z a, Bodrog, Szamos, Kras z na, Lónyay, Túr)
Viz folyások

Hu lladéklerakók
B3, alacsony
Á llattartó tartás i helyek
Á llattartó tenyés zetek

#0IED üz emek
!r Fürdőhelyek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterü let elérési idő

belső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ö kológiai s z empontból nem releváns terület
Ö kológiai s z empontból kevésbé értékelés terület, illetve árvíz hez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai s z empontból kevésbé értékes város i z öldterület, illetve árvíz hez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai s z empontból köz epesen értékes terület, illetve árvíz i alkalmazkodása köz epes
Ö kológiai s z empontból értékes terület, illetve árvíz i 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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyező fo rrások, ivóvízbázis védő területek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Szamos-Krasznaközi ártéri öblözet

0 7 143.5
km



Palád-Csécsei
ártéri öblözet

Beregi ártéri
öblözet

Felső -Túri
ártéri
öblözet

Nagyecsedi
ártéri öblözet

Szamos-Krasznaközi
ártéri öblözet

Szamosközi
ártéri
öblözet

Vásárosnamény-Benki
ártéri öblözet

Vitkai
ártéri
öblözet

Ópályi
ártéri
öblözet

Túr

Tisza

Kras zna

Szamos

±

Jelmagyarázat
Felső-Tis z a tervez és i egység
Á rtéri öblöz ethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Tavak
Főbb vízfolyások (Tis z a, Bodrog, Szamos, Kras z na, Lónyay, Túr)
Viz folyások

Hu lladéklerakók
B3, alacsony
Á llattartó tartás i helyek
Á llattartó tenyés zetek

#0IED üz emek
!r Fürdőhelyek
FAV Ivóvízkivétel
Védő terület elérési idő

belső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ö kológiai s z empontból nem releváns terület
Ö kológiai s z empontból kevésbé értékelés terület, illetve árvíz hez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai s z empontból kevésbé értékes város i z öldterület, illetve árvíz hez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai s z empontból köz epesen értékes terület, illetve árvíz i alkalmazkodása köz epes
Ö kológiai s z empontból értékes terület, illetve árvíz i 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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyező fo rrások, ivóvízbázis védő területek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Szamosközi ártéri öblözet

0 5.5 112.75
km



Beregi
ártéri
öblözet

Felsőszabolcsi
ártéri öblözet

Tiszaszentmártoni
ártéri öblözet

Benki
ártéri
öblözet

Tisza

±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervezé si egység
Árté ri ö blö zethatá rok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Főbb vízfolyások (Tisza, Bodrog, Szamos, Kraszna, Lónyay, Tú r)
Vizfolyások
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

FAV Ivó vízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
hidrogeológiai B

Ökoló gia
Kategó ria

Ökológiai szempontból nem relevá ns terü let
Ökológiai szempontból kevésbé é rtékelés terü let, illetve á rvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé é rtékes vá rosi zö ldterü let, illetve á rvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kö zepesen é rtékes terü let, illetve á rvízi alkalmazkodása kö zepes
Ökológiai szempontból é rté kes terü let, 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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Tiszaszentmártoni ártéri öblözet

0 1 20.5
km



Beregi
á rtéri
öblözet

Felsőszabolcsi
á rtéri öblözet

Szamos-Krasznaközi
á rtéri öblözet

Szamosközi
á rtéri öblözet

Vá sá rosnamény-Benki
á rtéri öblözet

Vitkai
á rtéri
öblözet

Szamos

Kraszna

Tisza±

Jelmagyará zat
Felső-Tisza tervezési egység
Á rtéri öblözethatá rok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Főbb vízfolyá sok (Tisza, Bodrog, Szamos, Kraszna, Lónyay, Túr)
Vizfolyá sok

Hulladéklerakók
B3, alacsony
Á llattartó tartá si helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üzemek
!r Fürdőhelyek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ö k ológiai szempontból nem relev á ns terület
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték elés terület, illetve á rv ízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból kevésbé érték es v á rosi zöldterület, illetve á rv ízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból k özepesen érték es terület, illetve á rv ízi alkalmazkodá sa k özepes
Ö kológiai szempontból érték es terület, illetve á rv ízi alkalmazkodá sa kiv á ló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Vá sá rosnamény-Benki á rtéri öblözet

0 2.5 51.25
km



Beregi ártéri
öblözet

Szamos-Krasznaközi
ártéri öblözet

Szamosközi
ártéri öblözet

Vásárosnamény-Benki
ártéri öblözet

Vitkai
ártéri
öblözet

Kraszna

Szamos

Tisza

±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervezé si egysé g
Árté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Főbb vízfoly á sok (Tisza, Bodrog, Szamos, Kraszna, Lónyay, Túr)
Vizfoly á sok
Állattartó tartási helyek
Állattartó teny é szetek

#0IED üzemek
!r Fürdőhelyek
FAV Ivó vízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökoló gia
Kategó ria

Ö kológiai szempontból nem relev á ns terület
Ö kológiai szempontból kev é sbé  é rté kelé s terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból kev é sbé  é rté kes v á rosi zöldterület, illetve á rvízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból közepesen é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ö kológiai szempontból é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiv á ló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Vitkai ártéri öblözet

0 1.5 30.75
km



Felsőszabolcsi
ártéri öblözet

Mágai
ártéri
öblözet

Nyírbogdányi
ártéri öblözet

Zsadányi
ártéri
öblözet

Lónya
y-főcsa

torna
±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervez é si egység
Árté ri öblözethatá rok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Tavak
Főbb vízfoly á sok (Tisza, Bodrog, Szam os, Kraszna, Lónyay, Túr)
Vizfoly á sok
Állattartó tartá si helyek
Állattartó teny é szetek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ökológiai szem pontból nem  relevá ns terület
Ökológiai szem pontból kevésbé é rtékelés terület, illetve á rvízhez nem  alkalm azkodó 
Ökológiai szem pontból kevésbé é rtékes vá rosi zöldterület, illetve á rvízhez nem  alkalm azkodó 
Ökológiai szem pontból közepesen értékes terület, illetve á rvízi alkalm azkodá sa közepes
Ökológiai szem pontból érté kes terület, illetve á rvízi alkalm azkodá sa kivá ló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Zsadányi ártéri öblözet

0 0.85 1.70.425
km



Beregi
ártéri
öblözet

Felsőszabolcsi
ártéri öblözet

Tiszaszentmártoni
ártéri öblözet

Benki
ártéri
öblözet

Tisza

±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Főbb vízfolyások (Tisza, Bodrog, Szamos, Kraszna, Ló nyay, Tú r)
Vizfolyások
Állattartó  tartási helyek
Állattartó  tenyészetek

FAV Ivó vízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
hidrogeoló giai A
hidrogeoló giai B

Ökoló gia
Kategó ria

Ö koló giai szemp ontbó l nem releváns terület
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l kö zep esen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közep es
Ö koló giai szemp ontbó l 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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Benki ártéri öblözet

0 1 20.5
km



Szamos-Krasznaközi
ártéri öblözet

Ágerdői
ártéri
öblözet

Kraszna

±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervezési egység
Á rtéri ö blö zethatáro k

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Főbb vízfo lyáso k (Tisza, Bo dro g, Szamo s, Kraszna, Lónyay, Túr)
Vizfo lyáso k
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

FAV Ivó vízkivétel
Védőterület elérési idő

hidro geo lógiai B
Ökoló gia
Kategó ria

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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Ágerdői ártéri öblözet

0 0.65 1.30.325
km



Szamos-Krasznaközi
ártéri öblözetÓpályi

ártéri
öblözet

Kraszna

±

Jelmagyarázat
Felső-Tisza tervezési egység
Á rtéri ö blö zethatáro k

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Főbb vízfo lyáso k (Tisza, Bo dro g, Szamo s, Kraszna, Lónyay, Túr)
Vizfo lyáso k
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

hidro geo lógiai B
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
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Ópályi ártéri öblözet

0 0.95 1.90.475
km


