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Nagymaros
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VisegrádPilismarót
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Duna

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
Védekez ési vonal
Köz ép-Duna tervez ési egység
1000 éves elöntés kiterjedése
Á rtéri öblözethatárok
Duna_Ipoly
Víz folyások
Tavak

!.Seveso üzemek
Hulladéklerak ók

")Hulladék égetők
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV ivóvíz k ivétel
FEV ivóvíz k ivétel

Ökológia
Ö k ológiai szempontból nem releváns terület
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték elés terület, illetve árvízhez  nem alkalmaz k odó 
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték es városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmaz k odó 
Ö k ológiai szempontból közepesen érték es terület, illetve árvízi alkalmaz k odása közepes
Ö k ológiai szempontból értékes terület, illetve árvízi alkalmaz k odása 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.

Szennyező források és ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység 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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Ipolytarnóc
(Államhatár) -

Hont (országhatár)

±

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

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.

Szennyező források és ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység 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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Hont (országhatár)

Tésa
(Államhatár) -
dunai torkolat

Ipoly-torkolat a Duna
balparton, Dömös
külterületi határa

a Duna jobb parton
- Budapest északi

közigazgatási határa

±

Jelmagyarázat
Véde ke zési vonal
Közép-Duna te rve zési e gység
1000 éve s e löntés kite rje dés e
Ártéri öblöze thatárok
Duna_Ipoly
Vízfolyások
Tavak

!.Se ve so üze me k
Hulladékle rakók

")Hulladékége tők
Állattartó tartási he lye k
Állattartó te nyésze te k

#0IED üze me k
Fürdőhe ly
FAV ivóvízkivéte l
FEV ivóvízkivéte l

Ökológia
Ökológiai sze mpontból ne m re le váns te rüle t
Ökológiai sze mpontból ke vésbé értéke lés te rüle t, ille tve  árvízhe z ne m alkalmazkodó 
Ökológiai sze mpontból ke vésbé értéke s városi zöldte rüle t, ille tve  árvízhe z ne m alkalmazkodó 
Ökológiai sze mpontból köze pe s e n értéke s te rüle t, ille tve  árvízi alkalmazkodása köze pe s
Ökológiai sze mpontból értéke s te rüle t, ille tve  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.

Szennyező források és ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység 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 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

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.

Szennyező források és ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység 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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- dunai torkolat

Kitorkollás (Visegrád)
- Budapest északi
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Ipoly-torkolat a Duna
balparton, Dömös
külterületi határa

a Duna jobb parton
- Budapest északi

közigazgatási határa

±

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

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.

Szennyező források és ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység 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 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

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.

Szennyező források és ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység 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
Védekezés i vonal
Közép-Du na tervezés i egys ég
1000 éves  elöntés  kiterjedés e
Ártéri öblözethatárok
Du na_Ipoly
Vízfolyás ok
Tavak

!.Seveso üzemek
Hu lladéklerakók

")Hu lladékégetők
Állattartó tartás i helyek
Állattartó tenyés zetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ökológiai s zempontból nem releváns  terület
Ökológiai s zempontból kevés bé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s zempontból kevés bé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s zempontból közepes en értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai s zempontból 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.

Szennyező források és ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térkép ek, a kockázatkezelési tervek első  felülvizsgálata"
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