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1000 éves elöntés kiterjedése
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Á rtéri öblözethatárok
Tisza
Vízfoly ások
Tavak

!.Seveso üzemek
Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó teny észetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ökológiai szempontból nem releváns terület
Ökológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, 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

1

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.

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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Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürd őhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Öko lógia
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

1

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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Szentlőrinckáta híd - Tisza-to rko lat

0 4 82
km
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!.Seveso üzemek
Hu lladéklerakók

")Hu lladékégetők
Állattartó tartási 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 

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

1

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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Szolnok - Cs ongrád

0 5 102.5
km
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FEV ivóvízkivétel

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

1

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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Államhatár - Vadász-patak-torkolat 

0 5 102.5
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Ökológia
Ökológiai szempontból nem relev áns 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 

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

1

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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Vadász-patak-torkolat - Sajó-torkolat

0 2 41
km
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Sza káld

Államhatár -
Vadász-p atak-torkolat

Vadász-p atak-torkolat
- Sajó -torkolat

Sajó szentp éteri
közúti híd -
Tisza-torkolat

Szerencsi
vasúti híd -
Sajó -torkolat

Államhatár
- Sajó szentp éteri
közúti híd

Taktaközi
ártéri öblözet

Boldva-Mucsonyi
ártéri öblözet

Délborsodi
ártéri
öblözet

Dubicsány-Putnoki
ártéri öblözet

Hernádnémeti
ártéri öblözet

Hortobágyi
II. 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 von a l
1000 éves elön tés kiterjedése
Közép-Tisza  tervezési egység
Ártéri öblözetha tárok
Tisza
Vízfolyások
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

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

1

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.

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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Vadász-patak-torkolat
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- Sajó-torkolat

Sajószentpéteri
közú ti híd -
Tisza-torkolat

Sajószentpéteri
közú ti híd -
Tisza-torkolat

Sajószentpéteri
közú ti híd -
Tisza-torkolat

Sajószentpéteri
közú ti híd -
Tisza-torkolat

Szerencsi
vasú ti híd -
Sajó-torkolat Taktaközi

ártéri
öblözet

Délborsodi
ártéri öblözet

Hernádnémeti
ártéri
öblözet

Hortobágyi II.
ártéri öblözet

Ócsanálos-Hernádközi
ártéri öblözet Taktaharkányi

ártéri öblözet

Felső zsolca-Boldvai
ártéri öblözet

Tiszanagyfalu-Tiszalöki
ártéri öblözet

±

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

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

1

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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Szerencsi vasú ti híd - Sajó-torkolat

0 2 41
km



Bodrog
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To kaj

Záhonyi közúti
híd - Tokaji
közúti híd

Államhatár
- Tokaj

Tisza-torkolat

±

Jelmagyarázat
Vé dekezé si vo nal
1000 é ves elönté s kiterjedé se
Közé p-Tisza tervezé si egysé g
Árté ri öblözethatáro k
Tisza
Vízfo lyáso k
Tavak

!.Seveso  üzemek
Hulladé klerakó k

")Hulladé ké getők
Állattartó  tartási helyek
Állattartó  tenyé szetek

#0IED üzemek
Fürdőhely
FAV ivó vízkivé tel
FEV ivó vízkivé tel

Ökológia
Öko ló giai szempo ntbó l nem releváns terület
Öko ló giai szempo ntbó l kevé sbé  é rté kelé s terület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó  
Öko ló giai szempo ntbó l kevé sbé  é rté kes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó  
Öko ló giai szempo ntbó l közepesen é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazko dása közepes
Öko ló giai szempo ntbó l é rté kes 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

1

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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Államhatár - Tokaj Tisza-torkolat

0 0.01 0.020.005
km
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±

Jelmagyarázat
Véd ekezési vonal
1000 éves elöntés kiterjed ése
Közép -Tisza tervezési egység
Ártéri öblözethatárok
Tisza
Vízfolyások
Tavak

!.Seveso üzemek
Hullad éklerakók

")Hullad ékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Fürd őhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

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

1

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.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

Államhatár - Sajószentpéteri közúti híd

0 2 41
km


