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± Jelmagyarázat
Felső-Dun a tervezési egység
Ártéri öb lözethatáro k
Védekezési vo n al
1000 éves elön tés kiterjedése
Főb b  vízfolyáso k (Dun a, Mo so n i-Dun a, Zala, Ráb a)
Vízfolyáso k
Tavak

!.Seveso  üzemek
Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó ten yészetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ök o lógiai szempo n tb ól n em releván s terület
Ök o lógiai szempo n tb ól kevésb é értékelés terület, illetve árvízhez n em alkalmazk odó 
Ök o lógiai szempo n tb ól kevésb é értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez n em alkalmazk o dó 
Ök o lógiai szempo n tb ól közepesen  értékes terület, illetve árvízi alkalmazk o dása közepes
Ök o lógiai szempo n tb ól 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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-000060 6 123

km

Komárom-Esztergom megyehatár (Nagyszentjános-Ács közigazgatási határ) - Nyergesújfalu-Tát közigazgatási határ
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± Jelmagyarázat
Fe lső-Duna te rve zési e gység
Ártéri öblöze thatárok
Véde ke zési von al
1000 éve s e lön tés kite rje dés e
Főbb vízfolyások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
Vízfolyások
Tavak

!.Se ve so üze m e k
Hulladékle rakók

")Hulladékége tők
Állattartó tartási he lye k
Állattartó te n yés ze te k

#0IED üze m e k
Fürdőhe ly
FAV ivóvízkivéte l
FEV ivóvízkivéte l

Ökológia
Ökológiai sze m pon tból n e m  re le ván s te rüle t
Ökológiai sze m pon tból ke vésbé értéke lés te rüle t, ille tve  árvízhe z n e m  alkalm azkodó 
Ökológiai sze m pon tból ke vésbé értéke s városi zöldte rüle t, ille tve  árvízhe z n e m  alkalm azkodó 
Ökológiai sze m pon tból köze pe s e n  értéke s te rüle t, ille tve  árvízi alkalm azkodása köze pe s
Ökológiai sze m pon tból értéke s te rüle t, ille tve  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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-000060 2.5 51.25

km

Nyergesújfalu-Tát közigazgatási határ - Dömös vízügyi igazgatósági határ (Dömös-Visegrád közigazgatási határ)
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± Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egys ég
Ártéri öblözethatárok
Védekezési vo n al
1000 éves elön tés  kiterjedése
Főbb vízfolyás o k (Duna, Mo s o n i-Duna, Zala, Rába)
Vízfolyás o k
Tavak

!.Seves o  üzemek
Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartás i helyek
Állattartó ten yés zetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ökológiai s zempo n tból nem releván s  terület
Ökológiai s zempo n tból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez n em alkalmazkodó 
Ökológiai s zempo n tból kevésbé értékes váro s i zöldterület, illetve árvízhez n em alkalmazko dó 
Ökológiai s zempo n tból közepesen  értékes terület, illetve árvízi alkalmazko dása közepes
Ökológiai s zempo n tból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása 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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-000060 2 41

km

Ásványrá ró-Győrzá moly közigazgatási hatá r - Komá rom-Esztergom megyehatá r (Nagyszentjános-Ács közigazgatási hatá r)
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± Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Ártéri öblözethatárok
Védekezési vonal
1000 éves elöntés kiterjedése
Főbb vízfolyások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
Vízfolyások
Tavak

!.Seveso üzem ek
Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási h elyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzem ek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ökológiai szem pontból nem  releváns terület
Ökológiai szem pontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem  alkalm azkodó 
Ökológiai szem pontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem  alkalm azkodó 
Ökológiai szem pontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalm azkodása közepes
Ökológiai szem pontból 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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-000060 6 123

km

Víg zs ilip - Duna-torkolat (Győ r kö zigazgatás i határ)
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± Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Ártéri öblözethatáro k
Védekezési vo nal
1000 éves elöntés kiterjedése
Főbb vízfo lyáso k (Duna, Mo so ni-Duna, Zala, Rába)
Vízfo lyáso k
Tavak

!.Seveso  üzemek
Hulladék lerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

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

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-000060 3 61.5

km

Államhatár - Mosoni-Duna tork (Mecsér)
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± Jelmagyarázat
Felső-Duna tervezési egység
Ártéri öblözethatárok
V édekezési vonal
1000 éves elöntés kiterjedése
Főbb vízfolyások (Duna, Mosoni-Duna, Zala, Rába)
V ízfolyások
Tavak

!.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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-000060 4.5 92.25

km

???Marcal - Rába-torkolat
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± Jelmagyarázat
Felső-Du na tervezési egység
Ártéri öblözeth atárok
Védekezési vonal
1000 éves elöntés kiterjedése
Főbb vízfolyások (Du na, Mosoni-Du na, Zala, Rába)
Vízfolyások
Tavak

!.Seveso üzemek
Hu lladéklerakók

")Hu lladékégetők
Állattartó tartási h elyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürdőh ely
FAV ivóv ízkivétel
FEV ivóv ízkivétel

Ökológia
Ökológiai szempontból nem releváns terület
Ökológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árv ízh ez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízh ez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása 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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-000060 0.9 1.80.45

km

Ipoly-torkolat a Duna balparton, Dömös külterületi határa a Duna jobb parton - Budapest északi közigazgatási határa
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± Jelmagyarázat
Felső-Dun a  tervezési egység
Ártéri öblözetha táro k
Védekezési vo n a l
1000 éves elön tés kiterjedése
Főbb vízfo lyáso k (Dun a , Mo so n i-Dun a , Za la , Rába )
Vízfo lyáso k
Ta va k

!.Seveso  üzem ek
Hulla déklera kók

")Hulla dékégetők
Álla tta rtó ta rtási helyek
Álla tta rtó ten yészetek

#0IED üzem ek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Öko lógia i szem po n tból nem  releván s terület
Öko lógia i szem po n tból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem  a lka lm a zko dó 
Öko lógia i szem po n tból kevésbé értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem  a lka lm a zko dó 
Öko lógia i szem po n tból közepesen  értékes terület, illetve árvízi a lka lm a zko dása  közepes
Öko lógia i szem po n tból értékes terület, illetve árvízi a lka lm a zko 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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-000060 5 102.5

km

Körmend (86. sz főút hídja) - Sá rvá ri vasúti híd
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± Jelmagyarázat
Felső-Dun a tervezési egység
Ártéri öblözethatárok
Védekezési von al
1000 éves elön tés kiterjedése
Főbb vízfolyások (Dun a, Moson i-Dun a, Zala, Rába)
Vízfolyások
Tavak

!.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 árvízh ez 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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-000060 3.5 71.75

km

Szentgotthárd-Államhatár - Körmend (86. sz főút hídja)


