
Tatabánya

Győr

Ba jn aBa n a Ba jBábo ln a
Na gyigm ánd

Epöl

Vértesto ln a

Nyergesújfa luSüttő
Lába tla n

TátGön yű To ko da ltáró
Ba jót Mo gyo rósbán ya

Ács

To ko d

Na gyszen tján o s
Dun a szen tm iklós Cso ln o k

Na gysáp
Szo m ód

Csém
Mo csa _Bo ldo ga sszo n ypuszta

Mo csa
Bőn y_Szőlőhegy

Ta ta _Ágo styán

Ta ta
Ta rdo s

Kisigm án dBőn y

Pér

Mária ha lo m
Vértesszőlős

Réta la p Ko cs

Tárkán y
Körn ye_Szen tgyörgypuszta

Mindszen tpuszta Szo m o r

Csép
Mezőörs

Szákszend
Nya lka Tárkán y_Va sdin n yeiszőlőhegy

Gyerm ely

Sárisáp

An n a völgy

Neszm ély
Dun a a lm ás
Dun a a lm ás

Dun a a lm ás

Ta ta bán ya

Ta ta bán ya
Ta ta bán ya

Ta ta bán ya

Ta ta bán ya

Alm ásfüzitő
Alm ásfüzitő

Ko m áro m

Ko m áro m

Ko m áro m

Köm lőd

Köm lőd Körn yeKörn ye

Na szály

Na szály

Dun a
-m el
lékág

Fén yes-pa ta k

Ún yi-pa ta k

(Táti-vízfo lyás)

Szőn y–Füzitői-csa to rn a

Álta l-ér

Cuha  (Ba ko n y-ér)

Co ncó

Dun
a

01.NMT.03.
01.NMT.02.

Duna-mellékág
Duna

© OpenStreetMa p (a nd) co n tributo rs, CC-BY-SA

Duna vízgyűjtő  magyarországi része
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Vagyoni kockázat minő sítési kategóriákkal ábrázolva
A térk é p a vagyoni kock á z atokat ábrá zolja az Felső-Duna tervez é si egységen. Az alaptérk é p az Open Street Map térk é p.
A kock á z atokat a határé rté ksz á m ítások szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategóriá kba

"Az előzetes árvízi kock á zatbecslés, vesz é ly- és kock á zati térk é pek, a kock á zatkezelé si tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006
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Vagyoni kockázat minő sítési kategóriákkal ábrázolva
A térk é p a vagyoni kock á z atokat ábrá zolja az Felső-Duna tervez é si egységen. Az alaptérk é p az Open Street Map térk é p.
A kock á z atokat a határé rté ksz á m ítások szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategóriá kba

"Az előzetes árvízi kock á zatbecslés, vesz é ly- és kock á zati térk é pek, a kock á zatkezelé si tervek első felülvizsgálata"
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Vagyoni kockázat minő sítési kategóriákkal ábrázolva
A térk é p a vagyoni kock á z atokat ábrá zolja az Felső-Duna tervez é si egységen. Az alaptérk é p az Open Street Map térk é p.
A kock á z atokat a határé rté ksz á m ítások szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategóriá kba

"Az előzetes árvízi kock á zatbecslés, vesz é ly- és kock á zati térk é pek, a kock á zatkezelé si tervek első felülvizsgálata"
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Vagyoni kockázat minő sítési kategóriákkal ábrázolva
A térk é p a vagyoni kock á z atokat ábrá zolja az Felső-Duna tervez é si egységen. Az alaptérk é p az Open Street Map térk é p.
A kock á z atokat a határé rté ksz á m ítások szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategóriá kba

"Az előzetes árvízi kock á zatbecslés, vesz é ly- és kock á zati térk é pek, a kock á zatkezelé si tervek első felülvizsgálata"
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Vagyoni kockázat minő sítési kategóriákkal ábrázolva
A térk é p a vagyoni kock á z atokat ábrá zolja az Felső-Duna tervez é si egységen. Az alaptérk é p az Open Street Map térk é p.
A kock á z atokat a határé rté ksz á m ítások szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategóriá kba

"Az előzetes árvízi kock á zatbecslés, vesz é ly- és kock á zati térk é pek, a kock á zatkezelé si tervek első felülvizsgálata"
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Vagyoni kockázat minő sítési kategóriákkal ábrázolva
A térk é p a vagyoni kock á z atokat ábrá zolja az Felső-Duna tervez é si egységen. Az alaptérk é p az Open Street Map térk é p.
A kock á z atokat a határé rté ksz á m ítások szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategóriá kba

"Az előzetes árvízi kock á zatbecslés, vesz é ly- és kock á zati térk é pek, a kock á zatkezelé si tervek első felülvizsgálata"
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Vagyoni kockázat minő sítési kategóriákkal ábrázolva
A térk é p a vagyoni kock á z atokat ábrá zolja az Felső-Duna tervez é si egységen. Az alaptérk é p az Open Street Map térk é p.
A kock á z atokat a határé rté ksz á m ítások szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategóriá kba

"Az előzetes árvízi kock á zatbecslés, vesz é ly- és kock á zati térk é pek, a kock á zatkezelé si tervek első felülvizsgálata"
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Vagyoni kockázat minő sítési kategóriákkal ábrázolva
A térk é p a vagyoni kock á z atokat ábrá zolja az Felső-Duna tervez é si egységen. Az alaptérk é p az Open Street Map térk é p.
A kock á z atokat a határé rté ksz á m ítások szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategóriá kba

"Az előzetes árvízi kock á zatbecslés, vesz é ly- és kock á zati térk é pek, a kock á zatkezelé si tervek első felülvizsgálata"
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Duna vízgyűjtő  magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső -Duna

± Jelmagyarázat
Védekezési vonal
Főbb vízfolyások  (Duna, Rába, Z ala, Mosoni-Duna)
Vízfolyások
Felső-Duna tervezési egység
Ártéri öblözethatárok
1000 éves elöntés kiterjedése

Vagyoni kockázatok
Minősítés
Nulla
Elh anyag olh ató
Elfogadható
Közepes (Átm eneti)
Magas

Vagyoni kockázat minő sítési kategóriákkal ábrázolva
A térk é p a vagyoni kock á z atokat ábrá zolja az Felső-Duna tervez é si egységen. Az alaptérk é p az Open Street Map térk é p.
A kock á z atokat a határé rté ksz á m ítások szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategóriá kba

"Az előzetes árvízi kock á zatbecslés, vesz é ly- és kock á zati térk é pek, a kock á zatkezelé si tervek első felülvizsgálata"
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