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01.NMT.03.
01.NMT.04.

01.NMT.02.

± Jelmagyarázat
Felső-Dun a tervezési egység
Ártéri öblözethatárok
1000 éves elön tés kiterjedése
Védekezési von al
Főbb vízfolyások (Dun a, Moson i-Dun a, Zala, Rába)
Vízfolyások
Tavak
Ex_ lege_ lap
Ex_ lege_ szikes_ to
Natura2000_ Madárvédelm i terület
Natura2000_ Megőrzési terület
Országos védett terület
Ökológiai hálózat övezet
Ram sar

!.Seveso üzem ek
Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási h elyek
Állattartó ten yészetek

#0IED üzem ek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ökológiai szem pon tból n em  releván s terület
Ökológiai szem pon tból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez n em  alkalm azkodó 
Ökológiai szem pon tból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez n em  alkalm azkodó 
Ökológiai szem pon tból közepesen  értékes terület, illetve árvízi alkalm azkodása közepes
Ökológiai szem pon tból értékes terület, illetve árvízi alkalm azkodása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 6 123
km

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

01.NMT.04.

02.NMT.01.

02.NMT.01.

02.NMT.01.

02.NMT.01.

± Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Ártéri öblözethatáro k
1000 éves elöntés kiterjedése
Védekezési vo nal
Főbb vízfo lyáso k (Duna, Mo so ni-Duna, Zala, Rába)
Vízfo lyáso k
Tavak
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natura2000_Madárvédelmi terület
Natura2000_Megőrzési terület
Országo s védett terület
Ök o lógiai hálózat övezet
Ramsar

!.Seveso  üzemek
Hulladék lerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ök o lógiai szemp o ntból nem releváns terület
Ök o lógiai szemp o ntból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazk o dó 
Ök o lógiai szemp o ntból kevésbé értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazk o dó 
Ök o lógiai szemp o ntból közep esen értékes terület, illetve árvízi alkalmazk o dása közep es
Ök o lógiai szemp o ntból értékes terület, illetve árvízi alkalmazk o dása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 2.5 51.25
km

01.NMT.04.
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01.NMT.03.
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01.NMT.06.

± Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Ártéri öblözethatáro k
1000 éves elöntés kiterjedése
Védekezési vo nal
Főbb vízfo lyáso k (Duna, Mo so ni-Duna, Zala, Rába)
Vízfo lyáso k
Tavak
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natura2000_Madárvédelmi terület
Natura2000_Megőrzési terület
Országo s védett terület
Ök o lógiai hálózat övezet
Ramsar

!.Seveso  üzemek
Hulladék lerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ök o lógiai szemp o ntból nem releváns terület
Ök o lógiai szemp o ntból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazk o dó 
Ök o lógiai szemp o ntból kevésbé értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazk o dó 
Ök o lógiai szemp o ntból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazk o dása közepes
Ök o lógiai szemp o ntból értékes terület, illetve árvízi alkalmazk o dása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 2 41
km

01.NMT.02.
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01.NMT.03.01.NMT.02.

01.NMT.06.

01.NMT.05.

± Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Ártéri öblözethatárok
1000 éves elöntés k iterjedése
Védekezési vonal
Főbb vízfolyások  (Duna, Mosoni-Duna, Z ala, Rába)
Vízfolyások
Tavak
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natura2000_Madárvédelm i terület
Natura2000_Meg őrzési terület
Ország os védett terület
Ök ológiai hálózat övezet
Ram sar

!.Seveso üzem ek
Hulladék lerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzem ek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ök ológ iai szem pontból nem  releváns terület
Ök ológ iai szem pontból k evésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem  alk alm azk odó 
Ök ológ iai szem pontból k evésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem  alk alm azk odó 
Ök ológ iai szem pontból k özepesen értékes terület, illetve árvízi alk alm azk odása k özepes
Ök ológ iai szem pontból értékes terület, illetve árvízi alk alm azk odása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 6 123
k m

01.NMT.06.
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± Jelmagyarázat
Felső-Dun a tervezési egység
Ártéri öblözethatárok
1000 éves elön tés kiterjedése
Védekezési von al
Főbb vízfolyások (Dun a, Moson i-Dun a, Zala, Rába)
Vízfolyások
Tavak
Ex_ lege_ lap
Ex_ lege_ szikes_ to
Natura2000_ Madárvédelm i terület
Natura2000_ Megőrzési terület
Országos védett terület
Ökológiai hálózat övezet
Ram sar

!.Seveso üzem ek
Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási h elyek
Állattartó ten yészetek

#0IED üzem ek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ökológiai szem pon tból n em  releván s terület
Ökológiai szem pon tból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez n em  alkalm azkodó 
Ökológiai szem pon tból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez n em  alkalm azkodó 
Ökológiai szem pon tból közepesen  értékes terület, illetve árvízi alkalm azkodása közepes
Ökológiai szem pon tból értékes terület, illetve árvízi alkalm azkodása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 3 61.5
km

01.NMT.05.
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01.NMT.12

± Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési eg ység
Ártéri öblözethatárok
1000 éves elöntés kiterjedése
V édekezési vonal
Főbb vízfolyások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
V ízfolyások
Tavak
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natura2000_Madárvédelmi terület
Natura2000_Meg őrzési terület
Ország os védett terület
Ök ológiai hálózat övezet
Ramsar

!.Seveso üzemek
Hulladék lerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV  ivóvízkivétel
FEV  ivóvízkivétel

Ökológia
Ökológ iai szempontból nem releváns terület
Ökológ iai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazk odó 
Ökológ iai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológ iai szempontból k özepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológ iai szempontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazk odása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 4.5 92.25
km

01.NMT.12



Pilis m arót
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01.NMT.04. 02.NMT.01.
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02.NMT.01.

02.NMT.01.

± Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezés i egys ég
Ártéri öblözethatárok
1000 éves elöntés  kiterjed és e
Véd ekezési vonal
Főbb vízfolyások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
Vízfolyások
Tavak
Ex_lege_lap
Ex_lege_s zikes_to
Natura2000_Mad árvéd elm i terület
Natura2000_Megőrzés i terület
Ors zágos véd ett terület
Ökológiai hálózat övezet
Ram s ar

!.Seveso üzem ek
Hullad éklerakók

")Hullad ékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyés zetek

#0IED üzem ek
Fürd őhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ökológiai s zem p ontból nem  releváns terület
Ökológiai s zem p ontból kevés bé értékelés terület, illetve árvízhez nem  alkalm azkod ó 
Ökológiai s zem p ontból kevés bé értékes város i zöld terület, illetve árvízhez nem  alkalm azkod ó 
Ökológiai s zem p ontból közep esen értékes terület, illetve árvízi alkalm azkod ása közep es
Ökológiai s zem p ontból értékes terület, illetve árvízi alkalm azkod ása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 0.9 1.80.45
km

02.NMT.01.
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± Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Ártéri öblözethatárok
1000 éves elöntés kiterjedése
Védekezési vonal
Főbb vízfolyások  (Duna, Mosoni-Duna, Z ala, Rába)
Vízfolyások
Tavak
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natura2000_Madárvédelm i terület
Natura2000_Meg őrzési terület
Ország os védett terület
Ök ológiai hálózat övezet
Ram sar

!.Seveso üzem ek
Hulladék lerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzem ek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ök ológ iai szem pontból nem  releváns terület
Ök ológ iai szem pontból k evésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem  alk alm azk odó 
Ök ológ iai szem pontból k evésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem  alk alm azk odó 
Ök ológ iai szem pontból k özepesen értékes terület, illetve árvízi alk alm azk odása k özepes
Ök ológ iai szem pontból értékes terület, illetve árvízi alk alm azk odása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 5 102.5
k m

06.NMT.02.



Szentpéterfa

Rádóckölked
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± Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Ártéri öblözethatárok
1000 éves elöntés kiterjedése
V édekezési vonal
Főbb vízfolyások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
V ízfolyások
Tavak
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natura2000_Madárvédelmi terület
Natura2000_Meg őrzési terület
Ország os védett terület
Ök ológiai hálózat övezet
Ramsar

!.Seveso üzemek
Hulladék lerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV  ivóvízkivétel
FEV  ivóvízkivétel

Ökológia
Ökológ iai szempontból nem releváns terület
Ökológ iai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazk odó 
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 alkalmazk odása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

0 3.5 71.75
km

06.NMT.01.


