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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna
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Jelmagyarázat
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Fe lső-Duna te rvezési egység
Ártéri öblöze th atárok
Főbb vízfolyások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
Vízfolyások
1000 éves e löntés kite rje d ése

Életkockázat
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Emberélet terhelési osztály
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A térké p a terhelé si osztá lyokat ábrázolja - vízmé lysé geket [m] öt kategóriába sorolva. Az alapté rké p az Open Street Map térké p.
Á brázolja az emberi é let kockázati érté keket, amelyeket ingatlanokra számítunk. Mérté kegysége dimenzió n é lküli indikátor érté k. Á brázoljuk továbbá az út- és vasúthá lózat érintettségé t.

Felső-Duna terhelési osztály térképe és emberi élet kockázat térképe.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslé s, veszé ly- és kockázati térké pek, a kockázatkezelé si tervek első felülvizsgá lata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
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A térké p a terhelé si osztá lyokat ábrázolja - vízmé lysé geket [m] öt kategóriába sorolva. Az alapté rké p az Open Street Map térké p.
Á brázolja az emberi é let kockázati érté keket, amelyeket ingatlanokra számítunk. Mérté kegysége dimenzió n é lküli indikátor érté k. Á brázoljuk továbbá az út- és vasúthá lózat érintettségé t.

Felső-Duna terhelési osztály térképe és emberi élet kockázat térképe.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslé s, veszé ly- és kockázati térké pek, a kockázatkezelé si tervek első felülvizsgá lata"
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A térké p a terhelé si osztá lyokat ábrázolja - vízmé lysé geket [m] öt kategóriába sorolva. Az alapté rké p az Open Street Map térké p.
Á brázolja az emberi é let kockázati érté keket, amelyeket ingatlanokra számítunk. Mérté kegysége dimenzió n é lküli indikátor érté k. Á brázoljuk továbbá az út- és vasúthá lózat érintettségé t.

Felső-Duna terhelési osztály térképe és emberi élet kockázat térképe.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslé s, veszé ly- és kockázati térké pek, a kockázatkezelé si tervek első felülvizsgá lata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

0 3 61.5
km

01.NMT.02.



Győr

Ra jka

Duna kiliti
Beze nye Dua nkiliti_Te jfa lusziget

Fe ke te e rd ő

Hegye sha lom

Le vél Kisbod a k

Püski
Dunare m ete

LipótMária kálnok
Mosonszolnok

Darnózse li
Várba log

Héd ervár Ásványráró

Újróna fő

Károlyháza
Me csér

Jánossom orja

Ba naRába patona BábolnaKóny

Dunasze ntpál DunaszegMosonsze ntm iklós_Mosonú jhe ly

Vám osszaba d i
Nagyba jcs

Győrla d a m érMosonsze ntm iklós_Gyárte le pJánossom orja _ Ke nd e rgyár

Lébény Győrzám olyKunszige tJánossom orja _ Ha nságfa lva

Mosonsze ntm iklós
Véne k

Öttevény
GönyűTárnokréti Győrú jfa lu

Rábca ka pi
Nagysze ntjános

Abd aCa kóháza
GyőrsövényházBősárkány

Börcs

Markota böd öge
Fe hértó BeziFöld sziget

Bőny_ SzőlőhegyMa glócaCsorna _Csa tárim a jor
Ikrény

Barbacs Ene se BőnyO sli

Dunaszige t

Dunaszige t

Dunaszige t

Győr

Győr
Győr

Győr

Ha lászi

Ha lászi

Kim leKim le

Kim le

Kisba jcsKisba jcs

Mosonm a gya róvár

Mosonm a gya róvár

Acsa la g
Acsa la g

Ke
pé
s-L
esv
á ri
-cs
ato
rna

(Ró
z s á
s -c
sat
orn
a) Nagy-Pá ndz s a-érRá b

a

Kap
uvá
r–B
ős á
rká n
yi-c
sato
rna

Kes
zeg
-ér Cuha (Bakony-ér)

Hans á g-főcs atorna

Lajta

Duna

Rá bca

Mo
so
ni-
Du
na

01.NMT.03.01.NMT.02.

01.NMT.06.

01.NMT.05.

Duna-melléká g

Rá ba

Duna

Mosoni-D
una

© O pe nStre e tMa p (a nd ) contributors, CC-BY-SA

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna

±

Jelmagyarázat
Véd e ke zési vona l
Fe lső-Duna  te rvezési egység
Ártéri öblöze tha tárok
Főbb vízfolyások (Duna , Mosoni-Duna, Za la , Rába)
Vízfolyások
1000 éves e löntés kiterje d ése

Életkockázat
Minősítés
Elfoga d ha tó
Tole rálha tó
Köze pe s
Ma ga s
Kie m e lt

Emberélet terhelési osztály
Vízmélység kategória [m]
0-0,8
0,8-1,5
1,5-2,0
2,0-3,0
>3,0

A térké p a terhelé si osztá lyokat ábrázolja - vízmé lysé geket [m] öt kategóriába sorolva. Az alapté rké p az Open Street Map térké p.
Á brázolja az emberi é let kockázati érté keket, amelyeket ingatlanokra számítunk. Mérté kegysége dimenzió n é lküli indikátor érté k. Á brázoljuk továbbá az út- és vasúthá lózat érintettségé t.

Felső-Duna terhelési osztály térképe és emberi élet kockázat térképe.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslé s, veszé ly- és kockázati térké pek, a kockázatkezelé si tervek első felülvizsgá lata"
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A térké p a terhelé si osztá lyokat ábrázolja - vízmé lysé geket [m] öt kategóriába sorolva. Az alapté rké p az Open Street Map térké p.
Á brázolja az emberi é let kockázati érté keket, amelyeket ingatlanokra számítunk. Mérté kegysége dimenzió n é lküli indikátor érté k. Á brázoljuk továbbá az út- és vasúthá lózat érintettségé t.

Felső-Duna terhelési osztály térképe és emberi élet kockázat térképe.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslé s, veszé ly- és kockázati térké pek, a kockázatkezelé si tervek első felülvizsgá lata"
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A térké p a terhelé si osztá lyokat ábrázolja - vízmé lysé geket [m] öt kategóriába sorolva. Az alapté rké p az Open Street Map térké p.
Á brázolja az emberi é let kockázati érté keket, amelyeket ingatlanokra számítunk. Mérté kegysége dimenzió n é lküli indikátor érté k. Á brázoljuk továbbá az út- és vasúthá lózat érintettségé t.

Felső-Duna terhelési osztály térképe és emberi élet kockázat térképe.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslé s, veszé ly- és kockázati térké pek, a kockázatkezelé si tervek első felülvizsgá lata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006
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A térké p a terhelé si osztá lyokat ábrázolja - vízmé lysé geket [m] öt kategóriába sorolva. Az alapté rké p az Open Street Map térké p.
Á brázolja az emberi é let kockázati érté keket, amelyeket ingatlanokra számítunk. Mérté kegysége dimenzió n é lküli indikátor érté k. Á brázoljuk továbbá az út- és vasúthá lózat érintettségé t.

Felső-Duna terhelési osztály térképe és emberi élet kockázat térképe.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslé s, veszé ly- és kockázati térké pek, a kockázatkezelé si tervek első felülvizsgá lata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006
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Életkockázat
Minősítés
Elfog ad ható
Tolerálható
Közepes
Mag as
Kiem elt

Emberélet terhelési osztály
Vízmélység kategória [m]
0-0,8
0,8-1,5
1,5-2,0
2,0-3,0
>3,0

A térké p a terhelé si osztá lyokat ábrázolja - vízmé lysé geket [m] öt kategóriába sorolva. Az alapté rké p az Open Street Map térké p.
Á brázolja az emberi é let kockázati érté keket, amelyeket ingatlanokra számítunk. Mérté kegysége dimenzió n é lküli indikátor érté k. Á brázoljuk továbbá az út- és vasúthá lózat érintettségé t.

Felső-Duna terhelési osztály térképe és emberi élet kockázat térképe.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslé s, veszé ly- és kockázati térké pek, a kockázatkezelé si tervek első felülvizsgá lata"
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Á brázolja az emberi é let kockázati érté keket, amelyeket ingatlanokra számítunk. Mérté kegysége dimenzió n é lküli indikátor érté k. Á brázoljuk továbbá az út- és vasúthá lózat érintettségé t.

Felső-Duna terhelési osztály térképe és emberi élet kockázat térképe.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslé s, veszé ly- és kockázati térké pek, a kockázatkezelé si tervek első felülvizsgá lata"
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