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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket ábrá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 

Az alapérkép az Open Street Map té rké p.

Közép-Duna vagyoni kockázati térképe

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!0 2.5 51.25
km

Nyergesújfalu-Tát közigazgatási határ - Dömös vízügyi igazgatósági határ (Dömös-Visegrád közigazgatási határ)

"Az előzetes á rvízi kocká zatbecslé s, ves z é ly- é s kocká zati té rképek, a kocká zatkezelé si tervek els ő felülviz sgá lata"
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ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket ábrá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 

Az alapérkép az Open Street Map té rké p.

Közép-Duna vagyoni kockázati térképe

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!0 10 205
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Közép-Duna vagyoni kockázati térképe

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!0 9 184.5
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ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket ábrá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 

Az alapérkép az Open Street Map té rké p.

Közép-Duna vagyoni kockázati térképe

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!0 9.5 194.75
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Közép-Duna vagyoni kockázati térképe

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!0 10 205
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ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket ábrá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 
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Közép-Duna vagyoni kockázati térképe

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!0 10 205
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ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A té rké p a vagyoni kocká zati érté keket ábrá zolja Ft/é v/rc mérté kegy s é ggel, ahol rc = rasz ter cella (20x20m). 

Az alapérkép az Open Street Map té rké p.

Közép-Duna vagyoni kockázati térképe

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!0 6.5 133.25
k m

Tassi-zsilip - Dunaföldvár

"Az előzetes á rvízi kocká zatbecslé s, ves z é ly- é s kocká zati té rképek, a kocká zatkezelé si tervek els ő felülviz sgá lata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006


