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Ágerdő-Vállaj
Államhatár -
Tisza-torkolat

Vásárosnamény Tisza-híd
- Záhonyi közúti híd

Lónyay-főcsatorna

Túr
Tisza

Kraszna

Szamos

Tisza vízgyű jtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Tisza

±

Jelmagyarázat
Véde ke zési vona l
Fe lső-Tisza te rve zési e g ység
1000 éve s e löntés kite rje dése
Főb b  vízfolyások (Tisza, Bodrog , Sza m os, Kra szna, Lónyay-fcs, Tú r)
Vizfolyások
Ártéri öb löze thatárok

Értékszám
I. kate g óriájú  m űe m lék ob je tum , m űe m lék te rüle te n
I. kate g óriájú  m űe m lék ob je ktum
II. ka te g óriájú  m űe m lék ob je tum , m űe m lék te rüle te n
II. ka te g óriájú  m űe m lék ob je ktum
III. ka te g óriájú  m űe m lék ob je tum , m űe m lék te rüle te n
III. ka te g óriájú  m űe m lék ob je ktum
Műe m lék te rüle t
0

Fajlagos vagyontérkép
Ft/m2
0
6
85
197
339
538
789
2,249
9,000
20,426
27,000
40,000
95,373
191,000
220,000
320,400

Felső-Tisza kulturális örökség és fajlagos vagyon térképe
A fajlagos vagyo n térkép a területhasználati térkép fajlagos vagyo nértékeit ábrázo lja Ft/m2 értékkel és mértékegységgel.

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

Ágerdő-Vállaj Államhatár - Tisza-torkolat

0 10 205
Km
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híd - Tokaji
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Tisza-torkolat

Szamos
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Tisza vízgyű jtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Tisza

±

Jelmagyarázat
Védekezési vonal
Felső -Tisza tervezési egység
1000 éves elöntés kiterjedése
Fő b b  vízfolyások (Tisza, Bodrog , Szam os, Kraszna, Lónyay-fc s, Túr)
Vizfolyások
Ártéri öb lözeth atárok

Értékszám
I. kateg óriájú m űem lék ob jetum , m űem lék területen
I. kateg óriájú m űem lék ob jektum
II. kateg óriájú m űem lék ob jetum , m űem lék területen
II. kateg óriájú m űem lék ob jektum
III. kateg óriájú m űem lék ob jetum , m űem lék területen
III. kateg óriájú m űem lék ob jektum
Műem lék terület
0

Fajlagos vagyontérkép
Ft/m2
0
6
85
197
339
538
789
2,249
9,000
20,426
27,000
40,000
95,373
191,000
220,000
320,400

Felső-Tisza kulturális örökség és fajlagos vagyon térképe
A fajlagos vagyo n térkép a területhasználati térkép fajlagos vagyo nértékeit ábrázo lja Ft/m2 értékkel és mértékegységgel.

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

Vásárosnamény Tisza-híd - Záhonyi közúti híd

0 9 184.5
Km
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Tisza vízgyű jtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Tisza

±

Jelmagyarázat
Védekezési vonal
Felső-Tisza tervezési egység
1000 éves elöntés kiterjedése
Főb b  vízfolyások (Tisza, Bodrog , Szam os, Kraszna, Lónyay-fc s, Túr)
Vizfolyások
Ártéri öb lözeth atárok

Értékszám
I. kateg óriájú m űem lék ob jetum , m űem lék területen
I. kateg óriájú m űem lék ob jektum
II. kateg óriájú m űem lék ob jetum , m űem lék területen
II. kateg óriájú m űem lék ob jektum
III. kateg óriájú m űem lék ob jetum , m űem lék területen
III. kateg óriájú m űem lék ob jektum
Műem lék terület
0

Fajlagos vagyontérkép
Ft/m2
0
6
85
197
339
538
789
2,249
9,000
20,426
27,000
40,000
95,373
191,000
220,000
320,400

Felső-Tisza kulturális örökség és fajlagos vagyon térképe
A fajlagos vagyo n térkép a területhasználati térkép fajlagos vagyo nértékeit ábrázo lja Ft/m2 értékkel és mértékegységgel.

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

Záhonyi közúti híd - Tokaji közúti híd

0 10 205
Km
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Vásárosnamény Tisza-híd
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Bodrog
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Tisza vízgyű jtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Felső-Tisza

±

Jelmagyarázat
Védekezési vonal
Felső-Tisza tervezési egység
1000 éves elöntés kiterjedése
Főb b  vízfolyások (Tisza, Bodrog , Szam os, Kraszna, Lónyay-fc s, Túr)
Vizfolyások
Ártéri öb lözeth atárok

Értékszám
I. kateg óriájú m űem lék ob jetum , m űem lék területen
I. kateg óriájú m űem lék ob jektum
II. kateg óriájú m űem lék ob jetum , m űem lék területen
II. kateg óriájú m űem lék ob jektum
III. kateg óriájú m űem lék ob jetum , m űem lék területen
III. kateg óriájú m űem lék ob jektum
Műem lék terület
0

Fajlagos vagyontérkép
Ft/m2
0
6
85
197
339
538
789
2,249
9,000
20,426
27,000
40,000
95,373
191,000
220,000
320,400

Felső-Tisza kulturális örökség és fajlagos vagyon térképe
A fajlagos vagyo n térkép a területhasználati térkép fajlagos vagyo nértékeit ábrázo lja Ft/m2 értékkel és mértékegységgel.

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

Államhatár - Tokaj Tisza-torkolat
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