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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 

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

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

Bemutatja továbbá szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Záhonyi közúti híd - Tokaji közúti híd

0 0.8 1.60.4
km
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#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

Öko lógia
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 

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

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

Bemutatja továbbá szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Szentlőrinckáta híd - Tisza-to rko lat

0 4 82
km
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Jelmagyarázat
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Hu lladéklerakók

")Hu lladékégetők
Állattartó tartás i helyek
Állattartó tenyés zetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel
Ex_lege_lap
Ex_lege_s zikes_to
Natu ra2000_Madárvédelmi terület
Natu ra2000_Megőrzés i terület
Ors zágos  védett terület
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Ökológia
Ökológiai s zempontból nem releváns  terület
Ökológiai s zempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s zempontból kevésbé 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 

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

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

Bemutatja továbbá szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Szolnok - Csongrád

0 5 102.5
km



Miskolc

Kis
-He
rná
d

Tomori-Vadász-patak

Szinva-patak

Vadász-patak

Szuha-patak

Szerencs-patak

Bó dva

He
rná
d

Tis
za

Kéked_FelsőkékedHidvégardóTorn an ádaska
Kéked

KomjátiBódvalen ke Pán yo kBódvaszilas Ab aújvár
Torn yo sn émetiTorn aszen tjakab

Becskeháza
Szögliget Torn aszen tan drás Kán y

Hidasn émetiBódvarákó ZsujtaPerecseDeb réte
Telkib án ya

Keresztéte
Viszló Pamlén ySzin Perkup a_Do b ódél Torn ab arako n y Hern ádszurdok

Hern ádp etri Gön cSzin p etri BüttösJósvafő Pusztaradván ySzászfaMarto n yiPerkup a
RakacaVarb óc Rakacaszen d LitkaTorn akáp o ln a

Gön cruszka
Hern ádvécseTereszten ye

Szőlősardó Meszes Csen yéteÉgerszög FulókércsGagyb átor
Gagyven dégi Hejce

Vilmán yFáj
Garadn a

Szen drő_Csehip usztaKán ó
GalvácsImola Szeb en ye

Szen drő Alsógagy Novajidrán yAlsótelekes
Gadn a
Ab aújlakFelsőtelekesRagály RegécSzalaszen d Fo n yIro ta VizsolyAb o d Mogyo róskaSzuhogy KorlátSzakácsi

Baktakék
Rudab án yaZub o gy

Felsővadász
NyéstaAlsószuha Szen drő_Büdöskútp uszta

Méra ArkaLádb esen yő_An drástan ya
Fan csal

Lak BoldogkőváraljaBeret
Szen drőlád

Dövén y
Selyeb BaskóLádb esen yő

Detek
Ormo sb án ya Kup a

Felsőn yárád
Hegymeg ForróTomor BoldogkőújfaluJákfalva

En cs_Gib ártBalajtKurityán Damak En cs_Fügöd
Izsófalva Ab aújkérRáso n ysáp b eren cs Ab aújalp árRudolftelep Mo n aj

Edelén y
SimaHern ádb űd Ab aújkér_Aran yo sp usztaLéh

Homrogd
Hern ádszen tan drásHan gácsSajógalgóc

Ab aújszán tóIn án cs PereSajókaza Cso b ádSzuhakálló
KázsmárkNyo már

Múcso n y
Bo rso dszirákSajóiván ka Felsődo b sza

Kiskin izsHalmajZiliz Alsóvadász
Hern ádkércs

TállyaGolo p

AszalóBán horváti RátkaSzen tistván b aksa
Sajószen tp éter Mo n o k

Boldva
Alacska

Szikszó MádSajókáp o ln a_Újb án yatelep Szeren cs_On d
Megyaszó

Sajókáp o ln a

Gávaven csellő
Ko n dó Sajóvámo sSajólászlófalva Alsódo b sza
Paraszn ya

Sajób áb o n y
Sajókeresztúr TimárTardo n a Legyesb én ye

Varb ó Bekecs Mezőzomb o rSóstófalva
Szirmab esen yő

Tarcal
Ócsan álo s

Újcsan álo s Rakamaz

Tokaj
Arn ót

On ga TaktaszadaGesztely_Újharan god
Felsőzsolca

Taktaharkán y Prügy

Aggtelek

Beren te

Kazin cb arcika
Kazin cb arcika
Kazin cb arcika

Miskolc

Miskolc
Miskolc

Miskolc

Miskolc

En cs
En cs

Felsőkelecsén y
Felsőkelecsén y

Szalo n n a
Szalo n n a

Szeren cs
Szeren cs

Szemere

Szemere

Hern ádcéce
Hern ádcéce

Nagyb arcaNagyb arca

Záhonyi közúti
híd - Tokaji
közúti híd

Államhatár -
Vadász-patak-torkolat

Vadász-patak-torkolat
- Sajó -torkolat

Sajó szentpéteri
közúti híd -
Tisza-torkolat

Szerencsi vasúti
híd - Sajó -torkolat

Államhatár -
Tokaj Tisza-torkolat

Államhatár -
Sajó szentpéteri
közúti híd

Taktaközi
ártéri
öblözet

Boldva-Mucsonyi
ártéri öblözetDubicsány-Putnoki

ártéri öblözet

Garadna-Ócsalánosi
ártéri öblözet

Gibárt-Hidasnémeti
ártéri öblözet

Hernádnémeti
ártéri öblözet

Miskolci
ártéri
öblözet

Mucsony-Sajó kazai
ártéri
öblözet

Ócsanálos-Hernádközi
ártéri öblözet

Sajó velezd
alsó  ártéri
öblözet

Taktaharkányi
ártéri öblözet

Felsőzsolca-Boldvai
ártéri öblözet

Tiszanagyfalu-Tiszalöki
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Védekezési vo n al
1000 éves elön tés kiterjedése
Közép -Tisza tervezési egység
Ártéri öb lözethatárok
Tisza
Vízfolyások
Tavak

!.Seveso  üzemek
Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó ten yészetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel
Ex_lege_lap
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Országo s védett terület
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Ökoló gia
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 

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

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

Bemutatja továbbá szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Államhatár - Vadász-patak-torkolat 

0 5 102.5
km
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FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel
Ex_leg e_lap
Ex_leg e_szikes_to
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Natura2000_Meg őrzési terület
Ország os védett terület
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Ökológia
Ökológ iai szempontból nem releváns terület
Ökológ iai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológ iai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológ iai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológ iai szempontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

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

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

Bemutatja továbbá szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Vadász-patak-torkolat - Sajó-torkolat

0 2 41
km
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Védekezési von a l
1000 éves elön tés kiterjedése
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")Hulla dékégetők
Álla tta rtó ta rtási helyek
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#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
Országos védett terület
Ökológia i hálóza t övezet
Ra m sa r

Ökoló gia
Ökológia i szem pon tból nem  releván s terület
Ökológia i szem pon tból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem  a lka lm a zkodó 
Ökológia i szem pon tból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem  a lka lm a zkodó 
Ökológia i szem pon tból közepesen értékes terület, illetve árvízi a lka lm a zkodása  közepes
Ökológia i szem pon tból értékes terület, illetve árvízi a lka lm a zkodása  kiváló 

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

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

Bemutatja továbbá szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Sajó szentp éteri közúti híd - Tisza-torkolat

0 4 82
km
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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 

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

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

Bemutatja továbbá szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Szerencsi vasú ti híd - Sajó-torkolat
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Ökológia
Ökológiai szempontból nem releváns terület
Ökológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez  nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé értékes városi z öldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

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

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

Bemutatja továbbá szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Államhatár - Tokaj Tisza-torkolat

0 0.01 0.020.005
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FAV ivóvízkivétel
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Ökológia
Ökológiai szemp ontból nem releváns terület
Ökológiai szemp ontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkod ó 
Ökológiai szemp ontból kevésbé értékes városi zöld terület, illetve árvízhez nem alkalmazkod ó 
Ökológiai szemp ontból közep esen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkod ása közep es
Ökológiai szemp ontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkod ása kiváló 

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

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

Bemutatja továbbá szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Államhatár - Sajószentpéteri közúti híd
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