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Nyergesújfalu-Tát
közigazgatási határ

- Dömös vízügyi
igazgatósági határ
(Dömös-Visegrád

közigazgatási határ)

Tésa (Államhatár)
- dunai torkolat

Ipoly-torkolat a Duna
balparton, Dömös
külterületi határa

a Duna jobb parton
- Budapest északi

közigazgatási határa

±

Jelmagyarázat
Védekezési vonal
Közép-Du na tervezési egység
1000 éves elöntés kiterjedése
Ártéri öblözeth atárok
Du na_Ipoly
Vízfolyások
Tavak

!.Seveso üzemek
Hu lladéklerakók

")Hu lladékégetők
Állattartó tartási h elyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürdőh ely
FAV ivóv ízkivétel
FEV ivóvízkivétel
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natu ra2000_Madárvédelmi terület
Natu ra2000_Megőrzési terület
Országos védett terület
Ökológiai h álózat övezet
Ramsar

Ökológia
Ökológiai szempontból nem releváns terület
Ökológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízh ez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízh ez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzé kenység térkép.

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

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

0 1 20.5
km
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±

Jelmagyarázat
Védekezési vo n al
Közép -Dun a tervezési egység
1000 éves elön tés kiterjedése
Ártéri öb lözethatárok
Dun a_Ip o ly
Vízfolyások
Tavak

!.Seveso  üzemek
Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó ten yészetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natura2000_Madárvédelmi terület
Natura2000_Megőrzési terület
Országo s védett terület
Ökológiai hálózat övezet
Ramsar

Ökológia
Ökológiai szemp o n tb ól n em releván s terület
Ökológiai szemp o n tb ól kevésb é értékelés terület, illetve árvízhez n em alkalmazkodó 
Ökológiai szemp o n tb ól kevésb é értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez n em alkalmazkodó 
Ökológiai szemp o n tb ól közep esen  értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közep es
Ökológiai szemp o n tb ól értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzé kenység térkép.

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

Ipolytarnóc (Államhatár) - Hont (országhatár)

0 5.5 112.75
km
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közigazgatási határ

- Dömös vízügyi
igazgatósági határ
(Dömös-Visegrád

közigazgatási határ)

Ipolytarnóc
(Államhatár) -

Hont (országhatár)

Tésa
(Államhatár) -
dunai torkolat

Ipoly-torkolat a Duna
balparton, Dömös
külterületi határa

a Duna jobb parton
- Budapest északi

közigazgatási határa

±

Jelmagyarázat
Védekezési vo nal
Közép-Duna tervezési egység
1000 éves elöntés kiterjedése
Ártéri öblözethatáro k
Duna_Ip o ly
Vízfo lyáso k
Tavak

!.Seveso  üzemek
Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natura2000_Madárvédelmi terület
Natura2000_Megőrzési terület
Országo s védett terület
Öko lógiai hálózat övezet
Ramsar

Ökológia
Öko lógiai szemp o ntból nem releváns terület
Öko lógiai szemp o ntból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lógiai szemp o ntból kevésbé értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lógiai szemp o ntból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazko dása közepes
Öko lógiai szemp o ntból értékes terület, illetve árvízi alkalmazko dása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzé kenység térkép.

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

Tésa (Államhatár) - dunai torkolat 

0 4 82
km
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Nyergesújfalu-Tát
közigazgatási határ

- Dömös vízügyi
igazgatósági határ
(Dömös-Visegrád

közigazgatási határ)

Tésa (Államhatár)
- dunai torkolat

Kitorkollás (Visegrád)
- Budapest északi

közigazgatási határa

Ipoly-torkolat a Duna
balparton, Dömös
külterületi határa

a Duna jobb parton
- Budapest északi

közigazgatási határa

±

Jelmagyarázat
Védekezési vo n a l
Közép-Dun a  tervezési egység
1000 éves elön tés kiterjedése
Ártéri öblözetha táro k
Dun a _Ipo ly
Vízfo lyáso k
Ta va k

!.Seveso  üzem ek
Hulla déklera kók

")Hulla dékégetők
Álla tta rtó ta rtási helyek
Álla tta rtó tenyészetek

#0IED üzem ek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel
Ex_lege_la p
Ex_lege_szikes_to
Na tura 2000_Ma dárvédelm i terület
Na tura 2000_Megőrzési terület
Országo s védett terület
Öko lógia i hálóza t övezet
Ra m sa r

Ökológia
Öko lógia i szem po n tból nem  releván s terület
Öko lógia i szem po n tból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem  a lka lm a zko dó 
Öko lógia i szem po n tból kevésbé értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem  a lka lm a zko dó 
Öko lógia i szem po n tból közepesen értékes terület, illetve árvízi a lka lm a zko dása  közepes
Öko lógia i szem po n tból értékes terület, illetve árvízi a lka lm a zko dása  kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzé kenység térkép.

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

Kitorkollás (Visegrád) - Budapest északi közigazgatási határa

0 4.5 92.25
km
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Nyergesújfalu-Tát
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- Dömös vízügyi
igazgatósági határ
(Dömös-Visegrád

közigazgatási határ)

Tésa (Államhatár)
- dunai torkolat

Kitorkollás (Visegrád)
- Budapest északi

közigazgatási határa

Ipoly-torkolat a Duna
balparton, Dömös
külterületi határa

a Duna jobb parton
- Budapest északi

közigazgatási határa

±

Jelmagyarázat
Védekezési vo n a l
Közép-Dun a  tervezési egység
1000 éves elön tés kiterjedése
Ártéri öblözetha táro k
Dun a _Ipo ly
Vízfo lyáso k
Ta va k

!.Seveso  üzem ek
Hulla déklera kók

")Hulla dékégetők
Álla tta rtó ta rtási helyek
Álla tta rtó tenyészetek

#0IED üzem ek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel
Ex_lege_la p
Ex_lege_szikes_to
Na tura 2000_Ma dárvédelm i terület
Na tura 2000_Megőrzési terület
Országo s védett terület
Öko lógia i hálóza t övezet
Ra m sa r

Ökológia
Öko lógia i szem po n tból nem  releván s terület
Öko lógia i szem po n tból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem  a lka lm a zko dó 
Öko lógia i szem po n tból kevésbé értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem  a lka lm a zko dó 
Öko lógia i szem po n tból közepesen értékes terület, illetve árvízi a lka lm a zko dása  közepes
Öko lógia i szem po n tból értékes terület, illetve árvízi a lka lm a zko dása  kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzé kenység térkép.

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

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

0 4.5 92.25
km
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Jelmagyarázat
Védekezési von al
Közép-Dun a tervezési egység
1000 éves elön tés kiterjedése
Ártéri öblözethatárok
Dun a_ Ipoly
Vízfolyások
Tavak

!.Seveso üzem ek
Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó ten yészetek

#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 hálózat övezet
Ram sar

Ökológia
Ökológiai szem pon tból n em  releván s terület
Ökológiai szem pon tból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez n em  alkalm azkodó 
Ökológiai szem pon tból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez n em  alkalm azkodó 
Ökológiai szem pon tból közepesen  értékes terület, illetve árvízi alkalm azkodása közepes
Ökológiai szem pon tból értékes terület, illetve árvízi alkalm azkodása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzé kenység térkép.

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

Budapest déli közigazgatási határa - Tassi-zsilip

0 7 143.5
km
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Jelmagyarázat
Véd ekezési vonal
Közép -Duna tervezési egység
1000 éves  elöntés kiterjed és e
Ártéri öblözethatárok
Duna_Ip oly
Vízfolyások
Tavak

!.Seveso üzemek
Hullad éklerakók

")Hullad ékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürd őhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natura2000_Mad árvéd elmi terület
Natura2000_Megőrzés i terület
Ors zágos  véd ett terület
Ökológiai hálózat övezet
Ramsar

Ökológia
Ökológiai szemp ontból nem releváns  terület
Ökológiai szemp ontból kevés bé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkod ó 
Ökológiai szemp ontból kevés bé értékes városi zöld terület, illetve árvízhez nem alkalmazkod ó 
Ökológiai szemp ontból közep es en értékes terület, illetve árvízi alkalmazkod ása közep es
Ökológiai szemp ontból értékes  terület, illetve árvízi alkalmazkod ása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Duna A térkép ábrázolja a felszínborítást ö kológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzé kenység térkép.

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

Tassi-zsilip - Dunaföldvár

0 3 61.5
km


