
#0

#0#0
#0

#0

#0

#0

")

")

Tisza

Taktaközi
ártéri
öblözet

Délborsodi
ártéri
öblözet

Hernádnémeti
ártéri
öblözet

Hortobágy i II.
ártéri öblözet

Ócsanálos-Hernádközi
ártéri öblözet

Taktaharkány i
ártéri öblözet

Tiszanagy falu-Tiszalöki
ártéri öblözet

±

Jelmagy arázat
Köz ép-Tis z a terv ez ési egy s ég
Ártéri öblöz eth atárok

Veszély eztetett területek
1‰-es (1000 év es)
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Tis z a
Víz folyások

Hulladéklerakók
B3, alacsony

")Hulladékégetők_
Állattartó tartási h elyek
Állattartó tenyés z etek

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

belső
külső
h idrogeológiai A
h idrogeológiai B
h idrogeológiai C

Ökológia
Kategória

Ö kológiai s z empontból nem relev áns terület
Ökológiai s z empontból kev ésbé értékelés terület, illetve 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, illetve árv íz i alkalmazkodása közepes
Ökológiai s z empontból értékes terület, illetve árv íz i alkalmazkodása kiv áló 

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

1
1

1

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Közép-Tisza 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.

Taktaközi ártéri öblözet

0 2.5 51.25
km



Bánrévei
ártéri

öblözet

Putnok-Héti
ártéri

öblözet

Sajópüspöki
ártéri

öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép-Tisza tervezé s i egys é g
Árté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Műú t
Fő ú t
Vas ú t
Belterület
Vízfolyások
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyé s zetek

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terü let
Ökológiai szempontból kevé s bé é rtékelé s  terü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevé s bé é rtékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból érté 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

1
1

1

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Közép-Tisza 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.

Bánrévei ártéri öblözet

0 0.2 0.40.1
km



Bene-Tarna-Gyöngyös
közi ártéri öblözet

Gyöngyös-Tarna-Ágó
közi ártéri öblözet

Laskó-Tisza_Zagyva-Tarna
közi ártéri öblözet

Tarna-Tarnóca közi
ártéri öblözet

Tarnóca-Tarna-Bene
közi ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Köz é p-Tisza tervez é si egysé g
Á rté ri öblözethatáro k

Vesz élyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Autó pálya
Műút
Vasút
Belterület
Vízfo lyáso k
Á llattartó  tartási helyek
Á llattartó  tenyé szetek

#0IED üzemek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
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 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  

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

1
1

1

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Közép-Tisza 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.

Bene-Tarna-Gyöngyös közi ártéri öblözet

0 1 20.5
km



#0

#0

Boldogi
ártéri
öblözet

Borsóhalmi
ártéri
öblözet

Gyöngyös-Tarna-Ágó
közi ártéri öblözet

Jánoshidai
ártéri
öblözet

Jászberényi
ártéri
öblözet

Lőrinci ártéri
öblözet

Petőfibányai
ártéri
öblözet

Jászfényszaru i
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép-Tisza tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Autópálya
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Vízfoly á sok

Hu lladéklerakók
B3, alacsony
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzem ek
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 kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem  alkalm azkodó 
Ö kológiai szem pontból kevésbé értékes v á rosi zöldterület, illetve á rvízhez nem  alkalm azkodó 
Ö kológiai szem pontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalm azkodása közepes
Ö kológiai szem pontból értékes terület, illetve árvízi alkalm azkodása kiv á ló 

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

1
1

1

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Közép-Tisza 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.

Boldogi ártéri öblözet

0 2 41
km



Boldva-Mucsonyi
ártéri öblözet

Mucsony-Sajókazai
ártéri öblözet

Felsőzsolca-Boldvai
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép-Tisza tervezési egység
Á rtéri öblözethatá rok

Vesz élyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Vízfolyá sok

Hulladéklerakók
B3, alacsony
C, k özepes
Á llattartó tartá si helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üzemek
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 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

1
1

1

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Közép-Tisza 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.

Boldva-Mucsonyi ártéri öblözet

0 1 20.5
km



Borsóhalmi
ártéri
öblözet

Gyöngyös-Tarna-Ágó
közi ártéri öblözet

Jánoshidai
ártéri
öblözet

Laskó-Tisza_Zagyv a-Tarna
közi ártéri öblözet

Jászfényszarui
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép -Tisza tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Műú t
Főú t
Vasú t
Belterület
Vízfolyások
Állattartó  tartási helyek
Állattartó  tenyészetek

FAV Iv óv ízkiv étel
Védőterület elérési idő

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

1
1

1

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Közép-Tisza 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.

Borsóhalmi ártéri öblözet

0 0.7 1.40.35
km



Csincse-Eger
közi ártéri

öblözet

Délborsodi
ártéri

öblözet

Poroszlói
ártéri öblözet

±

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

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

Ökológia
Kategória

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

1
1

1

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Közép-Tisza 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.

Csincse-Eger közi ártéri öblözet

0 0.65 1.30.325
km



#0

#0#0#0

#0

#0

#0

#0

")

")

Tis
za

Taktaközi
ártéri
öblözet

Cs incs e-Eger
közi ártéri
öblözet

Délbors odi
ártéri
öblözet

Hortobágyi II.
ártéri öblözet

Las kó-Tis za_Zagyva-Tarna
közi ártéri öblözet

Poros zlói
ártéri
öblözet

Hortobágyi
I. ártéri
öblözet

±

Jelmagyarázat
Köz ép-Tis z a terv ezési egy ség
Ártéri öblöz eth atárok

Ves zélyeztetett területek
1‰-es (1000 év es)
Autópálya
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Tis z a
Víz folyások

Hulladéklerakók
B3, alacsony
C, alacsony

") Hulladékégetők_
Állattartó tartási h elyek
Állattartó tenyés z etek

#0IED üz emek
!r Fürdőh elyek
FAV Ivóvízkivétel
Védő terület elérés i idő

belső
külső
h idrogeológiai A
h idrogeológiai B
h idrogeológiai C

Ökológia
Kategória

Ö kológiai s z empontból nem relev áns terület
Ökológiai s z empontból kevésbé értékelés terület, illetve 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, illetve árv íz i alkalmazkodása közepes
Ökológiai s z empontból értékes terület, illetve árv íz i alkalmazkodása kiv áló 

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

1
1

1

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Közép-Tisza 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.

Délbors odi ártéri öblözet

0 3.5 71.75
km



Dubicsány-Putnoki
ártéri öblözet

Sajóvelezd alsó
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép-Tisza tervezé s i egys é g
Árté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Műú t
Fő ú t
Vas ú t
Belterület
Vízfolyások
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyé s zetek

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terület
Ökológiai szempontból kevé s bé  értékelé s  terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevé s bé  értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból 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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Dubicsány-Putnoki ártéri öblözet

0 0.25 0.50.125
km



Garadna-Ócsalánosi
árté ri öblözet

Gibárt-Hidasné meti
árté ri öblözet

±

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

Veszé lyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Vízfolyások
Á llattartó  tartási helyek
Á llattartó  ten yé szetek

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

belső
külső
hidrogeoló giai A
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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Garadna-Ócsalánosi árté ri öblözet

0 1 20.5
km



Garadna-Ócsalánosi
árté ri öblözet

Gibárt-Hidasné meti
árté ri öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép-Tisza tervezési egység
Á rtéri öblözethatáro k

Veszé lyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Vízfo lyáso k
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

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

belső
külső
hidro geo lógiai A
hidro geo lógiai B

Ökológia
Kategória

Ö ko lógiai szempo ntbó l nem releváns terület
Ö ko lógiai szempo ntbó l kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó  
Ö ko lógiai szempo ntbó l kevésbé értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Ö ko lógiai szempo ntbó l közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazko dása közepes
Ö ko lógiai szempo ntbó l 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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Gibárt-Hidasné meti árté ri öblözet

0 2 41
km



Bene-Tarna-Gy öngy ös
közi ártéri öblözet

Borsóhalmi
ártéri öblözet

Gy öngy ös-Tarna-Ágó
közi ártéri öblözet

Laskó-Tisza_Zagy va-Tarna
közi ártéri öblözet

Tarna-Tarnóca
közi ártéri
öblözetTarnóca-Tarna-Bene

közi ártéri öblözet±

Jelmagy arázat
Közép -Tisza tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

Veszély eztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Műú t
Vasú t
Belterület
Vízfolyások
Állattartó  tartási helyek
Állattartó  tenyészetek

#0IED üzemek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Gy öngy ös-Tarna-Ágó közi ártéri öblözet

0 1 20.5
km



Hernádnémeti
ártéri
öblözet

Ócsanálos-Hernádközi
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép -Tisza tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Műú t
Főú t
Vasú t
Belterület
Vízfolyások
Állattartó  tartási helyek
Állattartó  tenyészetek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Hernádnémeti ártéri öblözet

0 0.55 1.10.275
km



#0

#0

#0#0
#0

#0

#0

#0

")

")

")

Nyíregyháza

Tis
za

Taktaközi
ártéri
öblözet

Délborsodi
ártéri öblözet

Hernádnémeti
ártéri
öblözet

Hortobágyi II.
ártéri öblözet

Ócsanálos-Hernádközi
ártéri öblözet

Tiszanagyfalu-Tiszalöki
ártéri öblözet

Hortobágyi
I. ártéri
öblözet

±

Jelmagyarázat
Köz ép-Tis z a terv ez ési egy ség
Ártéri öblöz eth atárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Autópálya
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Tis z a
Víz foly ások

Hulladéklerakók
B3, alacsony
C, alacsony

") Hulladékégetők_
Állattartó tartási h elyek
Állattartó tenyés zetek

#0IED üzemek
!r Fürdőh elyek
FAV Iv óv ízkiv étel
Védőterület elérési idő

belső
külső
h idrogeológiai A
h idrogeológiai B
h idrogeológiai C

Ökológia
Kategória

Ö kológiai s z empontból nem relev áns terület
Ökológiai s z empontból kevésbé értékelés terület, illetve 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 köz epesen értékes terület, illetve árv íz i alkalmazkodása köz epes
Ökológiai s z empontból értékes terület, illetve árv íz i alkalmazkodása kiv áló 

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Hortobágyi II. ártéri öblözet

0 3 61.5
km



#0

#0

#0

Boldogi
ártéri
öblözet

Borsóhalmi
ártéri
öblözet

Jánoshidai
ártéri öblözet

Jászberényi
ártéri
öblözet Laskó-Tisza_Zagyva-Tarna

közi ártéri öblözet

Szolnoki
ártéri
öblözet

Jászfényszaru i
ártéri öblözet±

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

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Vízfoly á sok

Hu lladéklerakók
B3, alacsony
Állattartó tartási helyek
Állattartó teny é szetek

#0IED üzemek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Jánoshidai ártéri öblözet

0 2.5 51.25
km



#0

#0

Bene-Tarna-Gyöngyös
közi ártéri öblözet

Boldogi
ártéri
öblözet

Borsóhalmi
ártéri
öblözet

Gyöngyös-Tarna-Ágó
közi ártéri öblözet

Jánoshidai
ártéri öblözet

Jászberényi
ártéri
öblözet

Laskó-Tisza_Zagyva-Tarna
közi ártéri öblözet

Szolnoki
ártéri öblözet

Jászfényszarui
ártéri öblözet

±

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

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Vízfoly á sok

Hulladéklerakók
B3, alacsony
Állattartó tartási helyek
Állattartó teny é szetek

#0IED üzemek
FAV Ivóvízkivétel
Védő terület elérési idő

belső
külső
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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Jászberényi ártéri öblözet

0 2.5 51.25
km



#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0#0#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

")
")

Szolnok

Tisza

Nagykunsági_Tisza

Nagykunsági_Hberettyó

Bene-Tarna-Gyöngyös
k özi á rtéri öblözet

Boldogi
á rtéri
öblözet

Borsóhalmi
á rtéri öblözet

Csincse-Eger
k özi á rtéri
öblözet

Délborsodi
á rtéri
öblözet

Gyöngyös-Tarna-Ágó
k özi á rtéri öblözet

Já noshidai
á rtéri
öblözet

Já szberényi
á rtéri
öblözet

Lask ó-Tisza_Zagyva-Tarna
k özi á rtéri öblözet

Lőrinci
á rtéri
öblözet

Petőfibá nyai
á rtéri
öblözet

Poroszlói
á rtéri
öblözet

Szolnok i
á rtéri
öblözet

Tarna-Tarnóca k özi
á rtéri öblözet

Tarnóca-Tarna-Bene
k özi á rtéri öblözet

Já szfényszarui
á rtéri öblözet

Hortobá gyi
I. á rtéri
öblözet

Nagyk unsá gi
á téri öblözet

±

Jelmagyará zat
Közép-Tis za te rve zés i e gys ég
Ártéri öblöze thatáro k
Arte riOblo ze thatar_Nagyku n s agiTis za
Arte riOblo ze thatar_Nagyku n s agiHB

Veszélyeztetett területek
1‰-e s  (1000 éve s )
Au tópálya
Műút
Főút
Vasút
Be lte rüle t
Tis za
Vízfolyás o k

Hulladék lerak ók
B1b, nincs
B3, köze pe s
B3, alacs o n y
C, magas
C, köze pe s
C, n incs

")Hu lladékége tők_
Állattartó tartás i he lye k
Állattartó te n yés ze te k

#0IED üze me k
!r Fürdőhe lye k
FAV Ivóvízk ivétel
Védőterület elérési idő

be ls ő
külső
hidroge o lógiai A
hidroge o lógiai B
hidroge o lógiai C

FEV Ivóvízk ivétel
Védőterület elérési idő

be ls ő
külső

Ö k ológia
Kategória

Ö ko 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 vés bé értéke lés  te rüle t, ille tve  árvízhe z n e m alkalmazkodó 
Öko lógiai s ze mpo n tból ke vés bé 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 alkalmazkodás a köze pe s
Ö ko lógiai s ze mpo n tból értéke s  te rüle t, ille tve  árvízi alkalmazko dás a kiváló 

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Lask ó-Tisza_Zagyva-Tarna k özi á rtéri öblözet

0 7 143.5
km



#0
#0#0

Boldogi
ártéri
öblözet

Lőrinci
ártéri
öblözet

Petőfibányai
ártéri
öblözet

Jászfényszarui
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Köz ép-Tisza tervez ési egység
Á rtéri öblöz ethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Au tópálya
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Víz folyások

Hulladéklerakók
B3, k öz epes
B3, alacsony
C, magas
C, k öz epes
C, nincs
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üz emek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
k ülső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ö kológia
Kategória

Ö k ológiai szempontból nem releváns terület
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték elés terület, illetve árvíz hez nem alkalmaz k odó 
Ö kológiai szempontból kevésbé érték es városi z öldterület, illetve árvíz hez nem alkalmaz k odó 
Ö kológiai szempontból k öz epesen érték es terület, illetve árvíz i alkalmaz k odása k öz epes
Ö kológiai szempontból érték es terület, illetve árvíz i alkalmaz k odása kiváló 

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Lőrinci ártéri öblözet

0 1.5 30.75
km



#0

#0#0

Miskolc

Miskolci
ártéri
ö blö zet

Felsőzsolca-Boldvai
ártéri ö blö zet

±

Jelmagyarázat
Köz ép-Tis za tervezés i egy s ég
Á rtéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Autópálya
Műút
Főút
Vas út
Belterület
Vízfoly ások

Hulladéklerakók
C, alacsony
Á llattartó tartás i helyek
Á llattartó teny és zetek

#0IED üzemek
Ökológia
Kategória

Ökológiai s zempontból nem releváns terület
Ökológiai s zempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s zempontból kevésbé értékes város i z öldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s zempontból közepesen értékes terület, illetve árvíz i alkalmazkodása közepes
Ökológiai s zempontból 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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Miskolci ártéri ö blö zet

0 0.7 1.40.35
km



Boldva-Mucsonyi
ártéri öblözet

Mucsony-Sajókazai
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Kö zép-Tisza tervezési egység
Á rtéri ö blö zethatáro k

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Vízfo lyáso k
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Ökológia
Kategória

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Mucsony-Sajókazai ártéri öblözet

0 0.25 0.50.125
km



#0

#0#0

Miskolc

Taktaközi
ártéri
öblözet

Boldva-Mucsonyi
ártéri öblözet

Hernádnémeti
ártéri
öblözet

Miskolci
ártéri
öblözet

Ó csanálos-Hernádközi
ártéri öblözet

Felsőzsolca-Boldvai
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Köz ép-Tisza tervez ési egység
Á rtéri öblöz ethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Au tópálya
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Víz folyások

Hulladéklerakók
C, alacsony
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üz emek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
k ülső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B
hidrogeológiai C

Ökológia
Kategória

Ö k ológiai szempontból nem releváns terület
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték elés terület, illetve árvíz hez nem alkalmaz k odó 
Ö kológiai szempontból kevésbé érték es városi z öldterület, illetve árvíz hez nem alkalmaz k odó 
Ö kológiai szempontból k öz epesen érték es terület, illetve árvíz i alkalmaz k odása k öz epes
Ö kológiai szempontból érték es terület, illetve árvíz i alkalmaz k odása kiváló 

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Ó csanálos-Hernádközi ártéri öblözet

0 1.5 30.75
km



#0
#0#0

Boldogi
ártéri
öblözet

Lőrinci
ártéri
öblözet

Petőfibányai
ártéri
öblözet

Jászfényszarui
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Köz ép-Tisza tervez ési egység
Á rtéri öblöz ethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Au tópálya
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Víz folyások

Hulladéklerakók
B3, k öz epes
C, k öz epes
C, nincs
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üz emek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
k ülső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ö kológia
Kategória

Ö k ológiai szempontból nem releváns terület
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték elés terület, illetve árvíz hez nem alkalmaz k odó 
Ö kológiai szempontból kevésbé érték es városi z öldterület, illetve árvíz hez nem alkalmaz k odó 
Ö kológiai szempontból k öz epesen érték es terület, illetve árvíz i alkalmaz k odása k öz epes
Ö kológiai szempontból érték es terület, illetve árvíz i alkalmaz k odása kiváló 

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Petőfibányai ártéri öblözet

0 1.5 30.75
km



Tisza

Nagykunsági_Tisza

Nagykunsági_Hberettyó

Csincse-Eger
közi ártéri
öblözet

Délborsodi
ártéri öblözet

Laskó-Tisza_Zagyva-Tarna
közi ártéri öblözet

Poroszlói
ártéri öblözet

Hortobágyi I.
ártéri öblözet

Nagykunsági
átéri
öblözet

±

Jelmagyarázat
Közé p-Tisza tervezé si egysé g
Árté ri öblözethatárok
ArteriOblozethatar_NagykunsagiTisza
ArteriOblozethatar_NagykunsagiHB

Veszélyeztetett terü letek
1‰-es (1000 é ves)
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Tisza
Vízfoly á sok
Állattartó tartási helyek
Állattartó teny é szetek

!r Fürdőhelyek
FAV Ivóvízkivétel
Védő terü let 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 kelé s terület, illetve árvízhez nem  alkalm azkodó 
Ö kológiai szem pontból kev é sbé  é rté kes v á rosi zöldterület, illetve á rvízhez 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 árvízi alkalm azkodása kiv á ló 

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Poroszlói ártéri öblözet

0 1 20.5
km



Bánrévei
ártéri

öblözet

Putnok-Héti
ártéri öblözet

Sajópüspöki
ártéri

öblözet

±

Jelmagyarázat
Kö zép-Tisza tervezési egység
Árté ri ö blö zethatá rok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Műú t
Főút
Vasút
Belterü let
Vízfolyások
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Putnok-Héti ártéri öblözet

0 0.3 0.60.15
km



Bánrévei
ártéri öblözet

Putnok-Héti
ártéri öblözet

Sajópüspöki
ártéri

öblözet

±

Jelmagyarázat
Kö zép-Tisza tervezési egység
Árté ri ö blö zethatá rok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Műú t
Főút
Vasút
Belterü let
Vízfolyások
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Sajópüspöki ártéri öblözet

0 0.35 0.70.175
km



Dubicsány-Putnoki
ártéri öblözet

Sajóvelezd alsó
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép-Tisza tervezé s i egys é g
Árté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Műú t
Fő ú t
Vas ú t
Belterület
Vízfolyások
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyé s zetek

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem releváns terület
Ökológiai szempontból kevé s bé  értékelé s  terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevé s bé  értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból 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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Sajóvelezd alsó ártéri öblözet

0 0.25 0.50.125
km



#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

Kecskemét

Szolnok

Tisza
Nagykunsági_Tisza

Nagykunsági_Hberettyó

Jánoshidai
ártéri öblözet

Jászberényi
ártéri öblözet

Laskó-Tisza_Zagyva-Tarna
közi ártéri öblözet

Szolnoki
ártéri
öblözet

Tiszakécskei
ártéri
öblözet

Nagykunsági
átéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép-Tis za te rve zés i e gys ég
Ártéri öblöze thatáro k
Arte riOblo ze thatar_Nagyku n s agiTis za
Arte riOblo ze thatar_Nagyku n s agiHB

Veszélyeztetett területek
1‰-e s  (1000 éve s )
Au tópálya
Műút
Főút
Vas út
Be lte rüle t
Tis za
Vízfolyás o k

Hulladéklerakók
B3, alacs o n y
Állattartó tartás i he lye k
Állattartó te n yés ze te k

#0IED üze me k
!r Fürdőhe lye k
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

be ls ő
külső
hidroge o lógiai A
hidroge o lógiai B

FEV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

be ls ő
külső

Ökológia
Kategória

Ö ko 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 vés bé értéke lés  te rüle t, ille tve  árvízhe z n e m alkalmazkodó 
Öko lógiai s ze mpo n tból ke vés bé 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 alkalmazkodás a köze pe s
Ö ko lógiai s ze mpo n tból értéke s  te rüle t, ille tve  árvízi alkalmazko dás a kiváló 

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Szolnoki ártéri öblözet

0 4.5 92.25
km



Taktakö zi
ártéri
ö blö zet

Taktaharkányi
ártéri ö blö zet

±

Jelmagyarázat
Kö zép-Tisza tervezési egység
Árté ri ö blö zethatá rok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Műú t
Vasút
Belterü let
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 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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Taktaharkányi ártéri ö blö zet

0 0.3 0.60.15
km



Bene-Tarna-Gyöngyös
közi ártéri öblözet

Laskó-Tisza_Zagyva-Tarna
közi ártéri öblözet

Tarna-Tarnóca
közi ártéri
öblözet

Tarnóca-Tarna-Bene
közi ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Köz é p-Tisza tervez é si egysé g
Á rté ri öblözethatáro k

Vesz élyeztetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Autó pálya
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Vízfo lyáso k
Á llattartó  tartási helyek
Á llattartó  tenyé szetek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

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 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  

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Tarna-Tarnóca közi ártéri öblözet

0 0.95 1.90.475
km



Bene-Tarna-Gyöngyös
közi ártéri öblözet

Laskó-Tisza_Zagyva-Tarna
közi ártéri öblözet

Tarna-Tarnóca
közi ártéri

öblözet

Tarnóca-Tarna-Bene
közi ártéri öblözet

±

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

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Autó p álya
Műút
Vasút
Belterület
Vízfolyások
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

Ökológia
Kategória

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Tarnóca-Tarna-Bene közi ártéri öblözet

0 0.9 1.80.45
km



#0

#0

Tisza

Nagykunsági_Tisza

Nagykunsági_Hberettyó

Szolnoki
á rtéri
öblözet

Tiszakécskei
á rtéri öblözet

Nagykunsá gi
á téri öblözet

±

Jelmagyará zat
Közép -Tisza tervezési eg y ség
Ártéri öblözethatárok
ArteriOblozethatar_Nag y ku nsag iTisza
ArteriOblozethatar_Nag y ku nsag iHB

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Au tópálya
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Tisza
Vízfolyások

Hulladéklerakók
B3, alacsony
Állattartó tartási helyek
Állattartó teny észetek

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

hidrog eológ iai B
Ökológia
Kategória

Ö kológ iai szempontból nem releváns terület
Ökológ iai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológ iai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológ iai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológ iai szempontból 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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Tiszakécskei á rtéri öblözet

0 1.5 30.75
km



#0

#0

Bene-Tarna-Gyöngyös
közi ártéri öblözet

Boldogi
ártéri
öblözet

Bors óhalmi
ártéri öblözet

Gyöngyös -Tarna-Ágó
közi ártéri öblözet

János hidai
ártéri
öblözet

Jás zberényi
ártéri
öblözet

Las kó-Tis za_Zagyva-Tarna
közi ártéri öblözet

Lőrinci
ártéri
öblözet Petőfibányai

ártéri
öblözet

Jás zfénys zarui
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Közép-Tisza tervezési egység
Ártéri öblözethatárok

Ves zélyeztetett terü letek
1‰-es (1000 éves)
Autópálya
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Vízfoly á sok

Hulladéklerakók
B3, alacsony
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzem ek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterü let elérés i idő

belső
külső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B

Ökológia
Kategória

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

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Jás zfénys zarui ártéri öblözet

0 2 41
km



#0

#0#0

Miskolc

Boldva-Mucsonyi
ártéri öblözet

Hernádnémeti
ártéri
öblözet

Miskolci
ártéri
öblözet

Ócsanálos-Hernádközi
ártéri öblözet

Felsőzsolca-Boldvai
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Köz ép-Tis z a terv ez ési egy ség
Ártéri öblöz eth atárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Autópálya
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Víz folyások

Hulladéklerakók
C, alacsony

")Hulladékégetők_
Állattartó tartási h elyek
Állattartó tenyés zetek

#0IED üz emek
FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
h idrogeológiai A
h idrogeológiai B
h idrogeológiai C

Ö kológia
Kategória

Ö kológiai s z empontból nem relev áns terület
Ökológiai s z empontból kevésbé értékelés terület, illetve 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 köz epesen értékes terület, illetve árv íz i alkalmazkodása köz epes
Ökológiai s z empontból értékes terület, illetve árv íz i alkalmazkodása kiv áló 

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Felsőzsolca-Boldvai ártéri öblözet

0 1.5 30.75
km



#0

#0

#0")

Nyíregyháza

Tisza

Taktaközi
ártéri
öblözet

Hortobágyi II.
ártéri öblözet

Taktaharkányi
ártéri öblözet

Tiszanagyfalu-Tiszalöki
ártéri öblözet

Hortobágyi
I. ártéri
öblözet

±

Jelmagyarázat
Köz ép-Tisza tervez ési egység
Á rtéri öblözethatárok

Vesz élyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Au tópálya
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Tisza
Víz folyások

")Hulladék égetők _
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

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

belső
k ülső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B
hidrogeológiai C

Ökológia
Kategória

Ö k ológiai szempontból nem releváns terület
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték elés terület, illetve árvíz hez nem alkalmaz k odó 
Ö kológiai szempontból kevésbé érték es városi zöldterület, illetve árvíz hez nem alkalmaz k odó 
Ö kológiai szempontból köz epesen érték es terület, illetve árvíz i alkalmaz k odása köz epes
Ö kológiai szempontból érték es terület, illetve árvíz i alkalmaz k odása kiváló 

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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Tiszanagyfalu-Tiszalöki ártéri öblözet

0 2.5 51.25
km



#0

#0

#0#0#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

")
")

")

")

")

Debrecen

NyíregyházaEger

Tisza

Nagykunsági_Tisza

Nagykunsági_Hberettyó

Csin cse-Eger
kö zi ártéri
ö blö zet

Délborsodi
ártéri ö blö zet

Hortobágyi
II. ártéri
ö blö zet

Laskó -Tisza_Zagyva-Tarn a
kö zi ártéri ö blö zet

Poroszló i
ártéri
ö blö zet

Tiszan agyfalu-Tiszalö ki
ártéri ö blö zet

Hortobágyi
I. ártéri
ö blö zet

Nagykun sági
átéri ö blö zet

±

Jelmagyarázat
Közép -Tisza tervezési eg ység
Ártéri öblözethatárok
ArteriOblozethatar_Nag yku nsag iTisza
ArteriOblozethatar_Nag yku nsag iHB

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Au tóp álya
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Tisza
Vízfolyások

Hulladéklerakó k
A, nincs
B3, közepes
B3, alacsony
C, alacsony

")Hu lladékég etők_
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

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

belső
külső
hidrog eológ iai A
hidrog eológ iai B
hidrog eológ iai C

Ökoló gia
Kategó ria

Ö kológ iai szempontból nem releváns terület
Ökológ iai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológ iai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológ iai szempontból közep esen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológ iai szempontból 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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Hortobágyi I. ártéri ö blö zet

0 6 123
km



#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0
#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

")
")

Debrecen

Kecsk emét

Szolnok

Tisza

Nagykunsági_Tisza

Nagykunsági_Hberettyó

Bene-Tarna-Gyöngyös
k özi á rtéri öblözet

Boldogi á rtéri
öblözet

Borsóhalmi
á rtéri
öblözet

Csincse-Eger
k özi á rtéri
öblözet

Délborsodi
á rtéri öblözet

Gyöngyös-Tarna-Ágó
k özi á rtéri öblözet

Já noshidai
á rtéri
öblözet

Já szberényi
á rtéri
öblözet

Lask ó-Tisza_Zagyva-Tarna
k özi á rtéri öblözet

Lőrinci á rtéri
öblözet
Petőfibá nyai
á rtéri öblözet

Poroszlói
á rtéri
öblözet

Szolnok i
á rtéri
öblözet

Tarna-Tarnóca k özi
á rtéri öblözet

Tarnóca-Tarna-Bene
k özi á rtéri öblözet

Tiszak écsk ei
á rtéri
öblözet

Já szfényszarui
á rtéri öblözet

Hortobá gyi I.
á rtéri öblözet

Nagyk unsá gi
á téri öblözet

±

Jelmagyará zat
Közép -Tisza tervezési eg ység
Ártéri öblözethatárok
ArteriOblozethatar_Nag yku nsag iTisza
ArteriOblozethatar_Nag yku nsag iHB

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Au tóp álya
Műút
Főút
Vasút
Belterület
Tisza
Vízfolyások

Hulladék lerak ók
A, nincs
B3, közepes
B3, alacsony
C, mag as

")Hu lladékég etők_
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
!r Fürdőhelyek
FAV Ivóvízk ivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
hidrog eológ iai A
hidrog eológ iai B
hidrog eológ iai C

FEV Ivóvízk ivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső

Ö k ológia
Kategória

Ö kológ iai szempontból nem releváns terület
Ökológ iai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológ iai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológ iai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológ iai szempontból 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

1
1

1

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

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

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.

Nagyk unsá gi á téri öblözet

0 10 205
km


