
Zalkod

Gávave n cse llő

BalsaSzabolcs

Tim ár

Rakam az

Tokaj

Tis
za

Tisza

Taktaközi
ártéri öblözet

Tiszanagyfalu-Tiszalöki
ártéri öblözet

Záhonyi közúti
híd - Tokaji
közúti híd

Államhatár
- Tokaj

Tisza-torkolat

Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza

±

Jelmagyarázat
Véde ke zési vonal
1000 éve s e lön tés kite rje dése
Főbb vízfolyások (Tisza)
Vízfolyások
Közép_Tisza
Ártéri öblöze thatárok

Kultúrális Örökség
Értékszám
I. kate góriájú m űe m lék obje tum , m űe m lék te rüle te n
I. kate góriájú m űe m lék obje ktum
II. kate góriájú m űe m lék obje tum , m űe m lék te rüle te n
II. kate góriájú m űe m lék obje ktum
III. kate góriájú m űe m lék obje tum , m űe m lék te rüle te n
III. kate góriájú m űe m lék obje ktum
Műe m lék te rüle t
0

Fajlagos vagyontérkép
Ft/év/rc
0
6
70
197
289
339
359
789
2,249
5,304
9,000
20,426
27,000
39,693
40,000
95,373
98,500
191,000
197,000
220,000
255,556
267,500
320,400
422,500
431,000

A fajlagos vagyo n térkép a területhasználati térkép fajlagos vagyo nértékeit ábrázo lja Ft/m2 értékkel és mértékegységgel.
Közép-Tisza kulturális örökség és fajlagos vagyon térképe

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és ko ckázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Záhonyi közúti híd - Tokaji közúti híd

0 1 20.5
Km
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Szolnoki
ártéri
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ártéri

öblözet

Nagykunsági
átéri öblözet

Szentlőrinckáta híd
- Tisza-torkolat

Szentlőrinckáta híd
- Tisza-torkolat

Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza

±

Jelmagyarázat
Véd eke zési vonal
1000 éve s e löntés kite rje d ése
Főbb vízfolyások (Tisza)
Vízfolyások
Közép_Tisza
Ártéri öblöze th atárok

Kultúrális Öröksé g
Értékszám
I. kate góriájú m űe m lék obje tum , m űe m lék te rüle te n
I. kate góriájú m űe m lék obje ktum
II. kategóriájú m űe m lék obje tum , m űe m lék te rüle te n
II. kategóriájú m űe m lék obje ktum
III. kate góriájú m űe m lék obje tum , m űe m lék te rüle te n
III. kate góriájú m űe m lék obje ktum
Műe m lék te rüle t
0

Fajlagos vagyonté rké p
Ft/é v/rc
0
6
70
197
289
339
359
789
2,249
5,304
9,000
20,426
27,000
39,693
40,000
95,373
98,500
191,000
197,000
220,000
255,556
267,500
320,400
422,500
431,000

A fajlagos vagyo n térkép a területhasználati térkép fajlagos vagyo nértékeit ábrázo lja Ft/m2 értékkel és mértékegységgel.
Közép-Tisza kulturális örökség és fajlagos vagyon térképe

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és ko ckázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Szentlőrinckáta híd - Tisza-torkolat

0 7 143.5
Km
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- Tisza-torkolat

Szolnok -
Csongrá dSzolnok -

Csongrá d

Szolnok -
Csongrá d

Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza

±

Jelmagyará zat
Védekezési vonal
1000 éves elöntés kiterjed ése
Főbb vízfolyások (Tisza)
Vízfolyások
Közép_Tisza
Ártéri öblözeth atárok

Kultúrá lis Örökség
Értékszám
I. kateg óriájú m űem lék objetum , m űem lék területen
I. kateg óriájú m űem lék objektum
II. kateg óriájú m űem lék objetum , m űem lék területen
II. kateg óriájú m űem lék objektum
III. kateg óriájú m űem lék objetum , m űem lék területen
III. kateg óriájú m űem lék objektum
Műem lék terület
0

Fajlagos vagyontérkép
Ft/év/rc
0
6
70
197
289
339
359
789
2,249
5,304
9,000
20,426
27,000
39,693
40,000
95,373
98,500
191,000
197,000
220,000
255,556
267,500
320,400
422,500
431,000

A fajlagos vagyo n térkép a területhasználati térkép fajlagos vagyo nértékeit ábrázo lja Ft/m2 értékkel és mértékegységgel.
Közép-Tisza kulturális örökség és fajlagos vagyon térképe

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és ko ckázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Szolnok - Csongrá d

0 8 164
Km
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Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza

±

Jelmagyarázat
Védekezési vonal
1000 éves elöntés kiterjedése
Fő b b  vízfolyások (Tisza)
Vízfolyások
Közép_Tisza
Ártéri öb lözeth atárok

Kultúrális Örökség
Értékszám
I. kateg óriájú m űem lék ob jetum , m űem lék területen
I. kateg óriájú m űem lék ob jektum
II. kateg óriájú m űem lék ob jetum , m űem lék területen
II. kateg óriájú m űem lék ob jektum
III. kateg óriájú m űem lék ob jetum , m űem lék területen
III. kateg óriájú m űem lék ob jektum
Műem lék terület
0

Fajlagos vagyontérkép
Ft/év/rc
0
6
70
197
289
339
359
789
2,249
5,304
9,000
20,426
27,000
39,693
40,000
95,373
98,500
191,000
197,000
220,000
255,556
267,500
320,400
422,500
431,000

A fajlagos vagyo n térkép a területhasználati térkép fajlagos vagyo nértékeit ábrázo lja Ft/m2 értékkel és mértékegységgel.
Közép-Tisza kulturális örökség és fajlagos vagyon térképe

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és ko ckázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Államhatár - Vadász-patak-torkolat 

0 8.5 174.25
Km
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Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza

±

Jelmagyarázat
Védekezési vo n a l
1000 éves elön tés kiterjedése
Főbb vízfo lyáso k (Tisza )
Vízfo lyáso k
Közép_Tisza
Ártéri öblözetha táro k

Kultúrális Örökség
Értékszám
I. ka tegóriájú m űem lék o bjetum , m űem lék területen
I. ka tegóriájú m űem lék o bjektum
II. ka tegóriájú m űem lék o bjetum , m űem lék területen
II. ka tegóriájú m űem lék o bjektum
III. ka tegóriájú m űem lék o bjetum , m űem lék területen
III. ka tegóriájú m űem lék o bjektum
Műem lék terület
0

Fajlagos vagyontérkép
Ft/év/rc
0
6
70
197
289
339
359
789
2,249
5,304
9,000
20,426
27,000
39,693
40,000
95,373
98,500
191,000
197,000
220,000
255,556
267,500
320,400
422,500
431,000

A fajlagos vagyo n térkép a területhasználati térkép fajlagos vagyo nértékeit ábrázo lja Ft/m2 értékkel és mértékegységgel.
Közép-Tisza kulturális örökség és fajlagos vagyon térképe

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és ko ckázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Vadász-patak-torkolat - Sajó-torkolat

0 3 61.5
Km
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Szerencsi
vasúti híd -

Sajó-torkolat

Államhatár -
Sajószentpéteri

közúti híd

Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza

±

Jelmagyarázat
Véde ke zési vona l
1000 éve s e löntés kite rje dése
Főb b  vízfolyások (Tisza)
Vízfolyások
Közép_Tisza
Ártéri öb löze thatárok

Kultúrális Örökség
Értékszám
I. kate g óriájú m űe m lék ob je tum , m űe m lék te rü le te n
I. kate g óriájú m űe m lék ob je ktum
II. ka te g óriájú m űe m lék ob je tum , m űe m lék te rü le te n
II. ka te g óriájú m űe m lék ob je ktum
III. ka te g óriájú m űe m lék ob je tum , m űe m lék te rü le te n
III. ka te g óriájú m űe m lék ob je ktum
Műe m lék te rü le t
0

Fajlagos vagyontérkép
Ft/év/rc
0
6
70
197
289
339
359
789
2,249
5,304
9,000
20,426
27,000
39,693
40,000
95,373
98,500
191,000
197,000
220,000
255,556
267,500
320,400
422,500
431,000

A fajlagos vagyo n térkép a területhasználati térkép fajlagos vagyo nértékeit ábrázo lja Ft/m2 értékkel és mértékegységgel.
Közép-Tisza kulturális örökség és fajlagos vagyon térképe

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és ko ckázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Sajószentpéteri közúti híd - Tisza-torkolat

0 6.5 133.25
Km
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vasúti híd -
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Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza

±

Jelmagyarázat
Véde k e zési vonal
1000 éve s e löntés k ite rje dése
Főbb vízfolyások  (Tisza)
Vízfolyások
Közép_Tisza
Ártéri öblöze thatárok

Kultúrális Örökség
Érték szám
I. k ate góriájú m űe m lék  obje tum , m űe m lék  te rüle te n
I. k ate góriájú m űe m lék  obje k tum
II. kategóriájú m űe m lék obje tum , m űe m lék te rüle te n
II. kategóriájú m űe m lék obje k tum
III. kate góriájú m űe m lék  obje tum , m űe m lék  te rüle te n
III. k ate góriájú m űe m lék  obje k tum
Műe m lék te rüle t
0

Fajlagos vagyontérkép
Ft/év/rc
0
6
70
197
289
339
359
789
2,249
5,304
9,000
20,426
27,000
39,693
40,000
95,373
98,500
191,000
197,000
220,000
255,556
267,500
320,400
422,500
431,000

A fajlagos vagyo n térkép a területhasználati térkép fajlagos vagyo nértékeit ábrázo lja Ft/m2 értékkel és mértékegységgel.
Közép-Tisza kulturális örökség és fajlagos vagyon térképe

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és ko ckázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Szerencsi vasúti híd - Sajó-torkolat

0 3.5 71.75
Km
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Záhonyi közúti
híd - Tokaji
közúti híd

Államhatár
- Tokaj

Tisza-torkolat

Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza

±

Jelmagyarázat
Védekezési vonal
1000 éves elöntés kiterjedése
Főbb vízfoly ások (Tisza)
Vízfoly ások
Közép_Tisza
Á rtéri öblözethatárok

Kultúrális Örökség
Értékszám
I. kategóriájú műemlék objetum, műemlék területen
I. kategóriájú műemlék objektum
II. kategóriájú műemlék objetum, műemlék területen
II. kategóriájú műemlék objektum
III. kategóriájú műemlék objetum, műemlék területen
III. kategóriájú műemlék objektum
Műemlék terület
0

Fajlagos vagyontérkép
Ft/év/rc
0
6
70
197
289
339
359
789
2,249
5,304
9,000
20,426
27,000
39,693
40,000
95,373
98,500
191,000
197,000
220,000
255,556
267,500
320,400
422,500
431,000

A fajlagos vagyo n térkép a területhasználati térkép fajlagos vagyo nértékeit ábrázo lja Ft/m2 értékkel és mértékegységgel.
Közép-Tisza kulturális örökség és fajlagos vagyon térképe

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és ko ckázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Államhatár - Tokaj Tisza-torkolat

0 0.02 0.040.01
Km
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- Tisza-torkolat
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Államhatár -
Sajószentpéteri

közúti híd

Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza

±

Jelmagyarázat
Védekezési vonal
1000 éves elöntés kiterjed ése
Főbb vízfolyások (Tisza)
Vízfolyások
Közép_Tisza
Ártéri öblözeth atárok

Kultúrális Örökség
Értékszám
I. kateg óriájú m ű em lék objetum , m ű em lék területen
I. kateg óriájú m ű em lék objektum
II. kateg óriájú m ű em lék objetum , m ű em lék területen
II. kateg óriájú m ű em lék objektum
III. kateg óriájú m ű em lék objetum , m ű em lék területen
III. kateg óriájú m ű em lék objektum
Mű em lék terület
0

Fajlagos vagyontérkép
Ft/év/rc
0
6
70
197
289
339
359
789
2,249
5,304
9,000
20,426
27,000
39,693
40,000
95,373
98,500
191,000
197,000
220,000
255,556
267,500
320,400
422,500
431,000

A fajlagos vagyo n térkép a területhasználati térkép fajlagos vagyo nértékeit ábrázo lja Ft/m2 értékkel és mértékegységgel.
Közép-Tisza kulturális örökség és fajlagos vagyon térképe

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és ko ckázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006

Államhatár - Sajószentpéteri közúti híd

0 3 61.5
Km


