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Tisza-torkolat
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±

Jelmagyará zat
Véd eke zési vonal
Fe lső -T isza te rve zési e gység
1000 éves e löntés kite rje d ése
Ártéri öblöze th atárok
Fő bb vízfolyások (T isza, Bod rog, Szam os, Kraszna, Lónyay, T úr)
Tavak
Vizfolyások

!.Seveso üze m ek
Hullad ékle rakók

")Hullad ékége tő k
Állattartó tartási h e lye k
Állattartó te nyésze te k

#0IED üze m ek
Fürd ő h e ly
FAV ivóvízkivéte l
FEV ivóvízkivéte l
Ex_le ge _lap
Ex_le ge _szikes_to
Natura2000_Mad árvéd e lm i te rüle t
Natura2000_Megő rzési te rüle t
Országos véd e tt te rüle t
Ökológiai h álózat öveze t
Ram sar

Ö kológia
Ökológiai sze m pontból ne m  re le váns te rüle t
Ökológiai sze m pontból kevésbé értéke lés te rüle t, ille tve  árvízh e z ne m  alkalm azkod ó 
Ökológiai sze m pontból kevésbé értékes városi zöld te rüle t, ille tve  árvízh e z ne m  alkalm azkod ó 
Ökológiai sze m pontból köze pe se n értékes te rüle t, ille tve árvízi alkalm azkod ása köze pe s
Ökológiai sze m pontból értékes te rüle t, ille tve  árvízi alkalm azkod ása kiváló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai 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.

Ágerdő-Vá llaj Államhatá r - Tisza-torkolat

0 7 143.5
km
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Pátroha

Pátroha

Pátroha
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Szabolcsveresm art

Mezőladány
Mezőladány

Hetefejércse

Hetefejércse

Kékcse
Kékcse

Túr

Szamos

Kraszna

Tisza

Vásárosnamény
Tisza-híd - Záhonyi

közúti híd

Záhonyi közúti
híd - Tokaji
közúti híd

Államhatár - Tokaj
Tisza-torkolat

±

Jelmagyarázat
Védekezési vonal
Felső-Tisza tervezési egység
1000 éves elöntés kiterjedése
Ártéri öblözeth atárok
Főbb vízfolyások (Tisza, Bodrog, Szam os, Kraszna, Lónyay, Túr)
Tavak
Vizfolyások

!.Seveso üzem ek
Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzem ek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel
Ex_ lege_ lap
Ex_ lege_ szikes_ to
Natura2000_ Madárvédelm i terület
Natura2000_ Megőrzési terület
Országos védett terület
Ökológiai h álózat övezet
Ram sar

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 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai 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.

Vásárosnamény Tisza-híd - Záhonyi közúti híd

0 6 123
km
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±

Jelm agyarázat
V édekezési vonal
Felső-Tisza tervezési egység
1000 éves elöntés kiterjedése
Ártéri öblözethatárok
Főbb vízfolyások (Tisza, Bodrog , Szamos, Kraszna, Lónyay, Túr)
Tavak
V izfolyások

!.Seveso üzemek
Hulladék lerakók

")Hulladékég etők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV  ivóvízkivétel
FEV  ivóvízkivétel
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natura2000_Madárvédelmi terület
Natura2000_Meg őrzési terület
Ország os védett terület
Ökológiai hálózat övezet
Ramsar

Ökológia
Ök ológiai szempontból nem releváns terület
Ök ológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ök ológiai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazk odó 
Ök ológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ök ológiai szempontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai 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.

Záhonyi közúti híd - Tokaji közúti híd

0 6.5 133.25
km
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Jelmagyarázat
V édekezési vonal
Felső-Tisza tervezési egység
1000 éves elöntés kiterjedése
Ártéri öblözethatárok
Főbb vízfolyások (Tisza, Bodrog , Szamos, Kraszna, Lónyay, Túr)
Tavak
V izfolyások

!.Seveso üzemek
Hulladék lerak ók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV  ivóvízkivétel
FEV  ivóvízkivétel
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natura2000_Madárvédelmi terület
Natura2000_Meg őrzési terület
Ország os védett terület
Ökológiai hálózat övezet
Ramsar

Ö ko ló gia
Ök ológiai szempontból nem releváns terület
Ök ológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ök ológiai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazk odó 
Ök ológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ök ológiai szempontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai 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.

Á llamhatár - To kaj Tisza-to rko lat
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km


