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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Kö zép-Duna A térkép a vagyoni kockázatokat ábrázolja az Közép-Duna tervezési egységen. Az alaptérkép az Open Street Map térkép.

A kockázatokat a határértékszámítá sok szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategó riákba

Vagyoni kockázat minősítési kategóriákkal ábrázolva

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 árvízi kockázatbecslés, veszé ly- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgá lata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Kö zép-Duna A térkép a vagyoni kockázatokat ábrázolja az Közép-Duna tervezési egységen. Az alaptérkép az Open Street Map térkép.

A kockázatokat a határértékszámítá sok szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategó riákba

Vagyoni kockázat minősítési kategóriákkal ábrázolva

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!0 10 205
km

Ipolytarnóc (Államhatár) - Hont (országhatár)

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszé ly- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgá lata"
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Kö zép-Duna A térkép a vagyoni kockázatokat ábrázolja az Közép-Duna tervezési egységen. Az alaptérkép az Open Street Map térkép.

A kockázatokat a határértékszámítá sok szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategó riákba

Vagyoni kockázat minősítési kategóriákkal ábrázolva

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!0 9 184.5
km

Tésa (Államhatár) - dunai torkolat 
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Ipoly-torkolat a Duna balparton, Dömös külterületi határa a Duna jobb parton - Budapest északi közigazgatási határa

Tésa (Államhatár) - dunai torkolat 

Nyergesújfalu-Tát közigazgatási határ - Dömös vízügyi igazgatósági határ (Dömös-Visegrád közigazgatási határ)
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Kö zép-Duna A térkép a vagyoni kockázatokat ábrázolja az Közép-Duna tervezési egységen. Az alaptérkép az Open Street Map térkép.

A kockázatokat a határértékszámítá sok szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategó riákba

Vagyoni kockázat minősítési kategóriákkal ábrázolva

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!0 9.5 194.75
k m

Kitorkollás (Visegrád) - Budapest északi közigazgatási határa

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszé ly- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgá lata"
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Nyergesújfalu-Tát közigazgatási határ - Dömös vízügyi igazgatósági határ (Dömös-Visegrád közigazgatási határ)
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ÁKK tervezési egység: Kö zép-Duna A térkép a vagyoni kockázatokat ábrázolja az Közép-Duna tervezési egységen. Az alaptérkép az Open Street Map térkép.

A kockázatokat a határértékszámítá sok szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategó riákba

Vagyoni kockázat minősítési kategóriákkal ábrázolva

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!0 10 205
km

Ipoly-torkolat a Duna balparton, Dömös külterületi határa a Duna jobb parton - Budapest északi közigazgatási határa

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszé ly- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgá lata"
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Kö zép-Duna A térkép a vagyoni kockázatokat ábrázolja az Közép-Duna tervezési egységen. Az alaptérkép az Open Street Map térkép.

A kockázatokat a határértékszámítá sok szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategó riákba

Vagyoni kockázat minősítési kategóriákkal ábrázolva

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!0 10 205
k m

Budapest déli közigazgatási határa - Tassi-zsilip

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszé ly- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgá lata"
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Kö zép-Duna A térkép a vagyoni kockázatokat ábrázolja az Közép-Duna tervezési egységen. Az alaptérkép az Open Street Map térkép.

A kockázatokat a határértékszámítá sok szerint besoroltuk Magas/Közepes/Elfogadható/Elhanyagolható kategó riákba

Vagyoni kockázat minősítési kategóriákkal ábrázolva

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

Tassi-zsilip - Dunaföldvár

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszé ly- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgá lata"
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