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Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza

±

Jelmagyarázat
Véd ekezési vonal
1000 éves elön tés kiterjed ése
Főbb vízfolyások (Tis za)
Vízfolyások
Közép-Tisza
Ártéri öblözethatárok

Vagyoni kockázatok
Ft/év/rc
0
0 - 0.1
0.100000001 - 100
100.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 10,000
10,000.00001 - 50,000
50,000.00001 - 100,000
100,000.0001 - 500,000
500,000.0001 - 1,000,000
1,000,000.001 - 2,842,670

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 Mapt té rké p.

Közép-Tisza vagyoni kockázati térképe

"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

Záhonyi közúti híd - Tokaji közúti híd
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Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza
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Vagyoni kockázatok
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0 - 0.1
0.100000001 - 100
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1,000.000001 - 10,000
10,000.00001 - 50,000
50,000.00001 - 100,000
100,000.0001 - 500,000
500,000.0001 - 1,000,000
1,000,000.001 - 2,842,670

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 Mapt té rké p.

Közép-Tisza vagyoni kockázati térképe

"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
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Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza
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Jelmagyarázat
Védekezési vonal
1000 éves elöntés kiterjedése
Főb b  vízfolyások (Tisza)
Vízfolyások
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Vagyoni kockázatok
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50,000.00001 - 100,000
100,000.0001 - 500,000
500,000.0001 - 1,000,000
1,000,000.001 - 2,842,670

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 Mapt té rké p.

Közép-Tisza vagyoni kockázati térképe

"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
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Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza
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1,000.000001 - 10,000
10,000.00001 - 50,000
50,000.00001 - 100,000
100,000.0001 - 500,000
500,000.0001 - 1,000,000
1,000,000.001 - 2,842,670

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 Mapt té rké p.

Közép-Tisza vagyoni kockázati térképe

"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

Államhatár - Vadász-patak-torkolat 
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Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza
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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 Mapt té rké p.

Közép-Tisza vagyoni kockázati térképe

"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

Vadász-patak-torkolat - Sajó-torkolat
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Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza
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1,000,000.001 - 2,842,670

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 Mapt té rké p.

Közép-Tisza vagyoni kockázati térképe

"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

Sajószentpéteri közúti híd - Tisza-torkolat
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Tisza vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-Tisza
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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 Mapt té rké p.

Közép-Tisza vagyoni kockázati térképe

"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

Szerencsi vasúti híd - Sajó-torkolat
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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 Mapt té rké p.

Közép-Tisza vagyoni kockázati térképe

"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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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 Mapt té rké p.

Közép-Tisza vagyoni kockázati térképe

"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
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