
Duna

Adony i
ártéri
öblözet

Ercsi
ártéri
öblözet

Budapest-
Bajai - KDV
ártéri öblözet

±

Jelmagy arázat
Közé p-Duna tervezé si egysé g
Árté ri öblözethatárok

Veszély eztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Vízfoly á sok
Tavak

Hulladéklerakók
B3, közepes

B3, alacsony
Állattartó tartási helyek
Állattartó teny é szetek

#0 IED üzem ek

!r Fürdőhelyek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ö kológiai szem pontból nem  relev á ns terület
Ö kológiai szem pontból kev é sbé  é rté kes terület, illetve á rvízhez nem  alkalm azkodó 
Ö kológiai szem pontból kev é sbé  é rté kes v árosi zöldterület, illetve á rvízhez 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 á ló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!

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

Adony i ártéri öblözet

0 2.5 51.25
km



Ipoly

Balassagyarmati
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép-Du na tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

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

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terület
Ökológiai szempontból kevésbé értékes 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: Közép-Duna A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!

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

Balassagyarmati ártéri öblözet

0 0.35 0.70.175
km



Du
na

Budapest

Budakalászi
ártéri
öblözet

±

Jelmagyarázat
Köz é p-Dun a tervez é si egysé g
Ártéri öblözethatá rok

Veszélyeztetett terü letek
1‰-es (1000 éves)
Vízfoly á sok
Tavak
Állattartó tartá si helyek
Állattartó ten y é szetek

#0 IED üzemek

!r Fürdőhelyek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterü let elérési idő

belső
külső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempon tból n em relevá n s terület
Ökológiai szempon tból kevésbé  é rté kes terület, illetve á rvízhez n em alkalmazkodó 
Ökológiai szempon tból kevésbé  é rté kes vá rosi zöldterület, illetve á rvízhez n em alkalmazkodó 
Ökológiai szempon tból közepesen  é rté kes 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: Közép-Duna A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!

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

Budakalászi ártéri öblözet

0 0.8 1.60.4
km



Du
na

Dunafüredi
ártéri
öblözet

Budapest-
Bajai - KDV
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Közé p-Duna tervezé si egysé g
Árté ri öblözethatárok

Vesz élyez tetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Vízfoly á sok
Tavak

Hulladéklerakók
B3, közepes

") Hulladé ké getők

Állattartó tartási helyek
Állattartó teny é szetek

#0 IED üzem ek

FAV Ivóvíz kivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ö kológiai szem pontból nem  relev á ns terület
Ö kológiai szem pontból kev é sbé  é rté kes terület, illetve á rvízhez nem  alkalm azkodó 
Ö kológiai szem pontból kev é sbé  é rté kes v árosi zöldterület, illetve á rvízhez 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 á ló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!

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

Dunafüredi ártéri öblözet

0 0.4 0.80.2
km



Dun
a

Adonyi
ártéri
öblözet

Ercsi
ártéri
öblözet

Budapest-Bajai
- KDV ártéri
öblözet

±

Jelmagyarázat
Kö zép -Duna tervezési egység
Á rtéri ö blö zethatárok

Vesz élyez tetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Vízfolyások
Tavak
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

!r Fürdőhelyek

FAV Ivóvíz kivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ö koló giai szemp ontból nem releváns terület
Ö kológiai szemp ontból kevésbé értékes 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: Közép-Duna A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!

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

Ercsi ártéri öblözet

0 1.5 30.75
km



Duna

Budapest

Érdi á rtéri
öblözeti

Budapest-Bajai
- KDV á rtéri
öblözet

±

Jelmagyará zat
Kö zé p-Duna tervezé s i egys é g
Ártéri ö blö zethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Vízfolyá s ok
Állattartó tartá s i helyek
Állattartó tenyé s zetek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

bels ő
küls ő
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ökológiai s zempontból nem releváns  terület
Ökológiai s zempontból kevé s bé  é rté kes  terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s zempontból kevé s bé  é rté kes  város i zö ldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s zempontból kö zepes en érté kes 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: Közép-Duna A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!

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

Érdi á rtéri öblözeti

0 0.55 1.10.275
km



Du
na

Gödi
ártéri
öblözet

Szentendre-
szigeti ártéri
öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép-Duna tervezési egység
Ártéri ö blö zethatá rok

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

!r Fü rdőhelyek

FAV Ivó vízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
kü lső
hidrogeoló giai A
hidrogeoló giai B

Ökoló gia
Kategó ria

Ö koló giai szempontbó l nem releváns terü let
Ö koló giai szempontbó l kevésbé értékes terü let, illetve á rvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szempontbó l kevésbé értékes vá rosi zöldterü let, illetve á rvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szempontbó l közepesen értékes terü let, illetve á rvízi alkalmazkodása közepes
Ö koló giai szempontbó l értékes terü let, illetve á rvízi alkalmazkodása kiváló  

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!

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

Gödi ártéri öblözet

0 0.55 1.10.275
km



Ipo
ly

Duna

Budakalá szi
á rtéri öblözet

Gödi á rtéri
öblözet

Szentendre-
szigeti á rtéri
öblözet

±

Jelmagyará zat
Köz é p-Duna tervez é si egysé g
Á rté ri öblözethatáro k

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Vízfo lyáso k

Hulladéklerakók
B3, közepes
Á llattartó  tartási helyek
Á llattartó  tenyé szetek

#0 IED üzemek

!r Fürdőhelyek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
hidro geo ló giai A
hidro geo ló giai B

Ökológia
Kategória

Öko ló giai szempo ntbó l nem releváns terület
Öko ló giai szempo ntbó l kevé sbé  é rté kes 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: Közép-Duna A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!

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

Szentendre-szigeti á rtéri öblözet

0 3 61.5
km



Ipoly

Szécsényi
ártéri
ö blö zet

±

Jelmagyarázat
Közép-Duna tervezési egység
Árté ri öblözethatárok

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

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
kü lső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terü let
Ökológiai szempontból kevésbé  é rté kes 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: Közép-Duna A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!

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

Szécsényi ártéri ö blö zet

0 0.5 10.25
km



Ipoly
Ipolydamásdi

ártéri
öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép-Duna tervezési egység
Ártéri öblö zethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Vízfolyások

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terület
Ökológiai szempontból kev ésbé értékes terület, illetve árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kev ésbé értékes v árosi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetv e árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása kiv áló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!

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

Ipolydamásdi ártéri öblözet

0 0.2 0.40.1
km



Ipoly

Dejtári
ártéri

öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép-Duna tervezési egység
Ártéri öblö zethatárok

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

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terület
Ökológiai szempontból kev ésbé értékes terület, illetve árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kev ésbé értékes v árosi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetv e árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása kiv áló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!

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

Dejtári ártéri öblözet
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Ökológia
Kategória

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006
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Jelmagyarázat
Közép-Duna tervezési egység
Árté ri öblözethatárok

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

FAV Ivóvízkivétel
Védő terület elérési idő

belső
kü lső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terü let
Ökológiai szempontból kevésbé  é rté kes 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: Közép-Duna A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!

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