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A térkép a terhelé si osztá lyokat ábrázolja - vízmé lységeket [m] öt kategóriába sorolva. Az alaptérkép az Open Street Map térkép.
Á brázolja az emberi é let kockázati értékeket, amelyeket ingatlanokra számítunk. Mértékegysége dimenzió n é lküli indikátor érték. Á brázoljuk továbbá az út- és vasúthá lózat érintettségé t.

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

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

Államhatár - Tokaj Tisza-torkolat
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