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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna

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

Vagyoni kockázat
Ft/év/rc
0
0 - 0,1
0,100000001 - 100
100,0000001 - 1 000
1 000,000001 - 10 000
10 000,00001 - 50 000
50 000,00001 - 100 000
100 000,0001 - 500 000
500 000,0001 - 1 000 000
1 000 000,001 - 5 000 000
5 000 000,001 - 9 632 179

Felső-Duna vagyoni kockázati térképe
A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket á brá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 
Az alapé rké p az Open Street Map té rké p.

"Az előzetes á rvízi kocká zatbecs lé s, ves z é ly- é s kocká zati té rké pek, a kocká zatkezelé si tervek els ő felülviz sgá lata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna
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Jelmagyarázat
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Felső-Duna vagyoni kockázati térképe
A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket á brá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 
Az alapé rké p az Open Street Map té rké p.

"Az előzetes á rvízi kocká zatbecs lé s, ves z é ly- é s kocká zati té rké pek, a kocká zatkezelé si tervek els ő felülviz sgá lata"
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0 4.5 92.25
Km

01.NMT.04.



Győr

Vám osszabadi

NagybajcsGyőrladam ér

Győrladam ér

Győrzám oly

Vén ek

Gön yű

Győrújfalu

Nagyszen tján os

Győr

Győr

Győr

Kisbajcs
Kisbajcs

Rá
bc
a

Dun a-m ellékág

Cu
ha
 (B
ak
on
y-é
r)

Moson i-Dun a

Dun a

01.NMT.03.

01.NMT.02.

01.NMT.06.

Rá
ba

Duna-mellékág

Mo
so

ni-
Du

na

Duna

© Open StreetMap (an d) con tributors, CC-BY-SA

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna
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Felső-Duna vagyoni kockázati térképe
A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket á brá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 
Az alapé rké p az Open Street Map té rké p.

"Az előzetes á rvízi kocká zatbecs lé s, ves z é ly- é s kocká zati té rké pek, a kocká zatkezelé si tervek els ő felülviz sgá lata"
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna
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Jelmagyarázat
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Felső-Duna vagyoni kockázati térképe
A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket á brá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 
Az alapé rké p az Open Street Map té rké p.

"Az előzetes á rvízi kocká zatbecs lé s, ves z é ly- é s kocká zati té rké pek, a kocká zatkezelé si tervek els ő felülviz sgá lata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna
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Jelmagyarázat

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

Vagyoni kockázat
Ft/év/rc
0
0 - 0,1
0,100000001 - 100
100,0000001 - 1 000
1 000,000001 - 10 000
10 000,00001 - 50 000
50 000,00001 - 100 000
100 000,0001 - 500 000
500 000,0001 - 1 000 000
1 000 000,001 - 5 000 000
5 000 000,001 - 9 632 179

Felső-Duna vagyoni kockázati térképe
A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket á brá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 
Az alapé rké p az Open Street Map té rké p.

"Az előzetes á rvízi kocká zatbecs lé s, ves z é ly- é s kocká zati té rké pek, a kocká zatkezelé si tervek els ő felülviz sgá lata"
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna

±
Jelmagyarázat
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5 000 000,001 - 9 632 179

Felső-Duna vagyoni kockázati térképe
A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket á brá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 
Az alapé rké p az Open Street Map té rké p.

"Az előzetes á rvízi kocká zatbecs lé s, ves z é ly- é s kocká zati té rké pek, a kocká zatkezelé si tervek els ő felülviz sgá lata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna
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Felső-Duna vagyoni kockázati térképe
A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket á brá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 
Az alapé rké p az Open Street Map té rké p.

"Az előzetes á rvízi kocká zatbecs lé s, ves z é ly- é s kocká zati té rké pek, a kocká zatkezelé si tervek els ő felülviz sgá lata"
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna
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Felső-Duna vagyoni kockázati térképe
A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket á brá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 
Az alapé rké p az Open Street Map té rké p.

"Az előzetes á rvízi kocká zatbecs lé s, ves z é ly- é s kocká zati té rké pek, a kocká zatkezelé si tervek els ő felülviz sgá lata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna

±
Jelmagyarázat

Véd eke zési vonal
Főbb vízfolyások (Duna, Rába, Zala, Mosoni-Duna)
Vízfolyások
Fe lső-Duna te rvezési egység
Ártéri öblöze th atárok
1000 éve s e löntés kite rje d ése

Vagyoni kockázat
Ft/év/rc
0
0 - 0,1
0,100000001 - 100
100,0000001 - 1 000
1 000,000001 - 10 000
10 000,00001 - 50 000
50 000,00001 - 100 000
100 000,0001 - 500 000
500 000,0001 - 1 000 000
1 000 000,001 - 5 000 000
5 000 000,001 - 9 632 179

Felső-Duna vagyoni kockázati térképe
A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket á brá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 
Az alapé rké p az Open Street Map té rké p.

"Az előzetes á rvízi kocká zatbecs lé s, ves z é ly- é s kocká zati té rké pek, a kocká zatkezelé si tervek els ő felülviz sgá lata"
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