JELMAGYARÁZAT
KÖTELEZŐ ELEMEK:
Közigazgatási határ

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK:

TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK:

Beültetési kötelezettség

A 2013. évi, magasabb szintű, és egyéb jogszabályokban rögzített kötelmek,
védőterületek, védőövezetek:

Meglévő / tervezett kül- belterületi határ

Lke-1

12 m

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK:

Műemlék

Meglévő / tervezett kül- belterületi határ megszüntetés

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK:

Szabályozási vonal

Rendezetlen jogi státuszú vízfolyás-szakasz

Építési övezet, övezet határa

Műemléki környezet határa

Telekhatár
369/8

Helyrajzi szám

Régészeti lelőhely határa
és száma

Földhivatali alaptérképen szereplő épület

Bányatelek területe

Országos jelentőségű természetvédelmi terület - exlege védett láp

Földhivatai alaptérképen nem szereplő,
be nem mért épület

Építési övezet, övezet jele

Egyedi előírás 1.

Natura 2000 terület

Szintvonalak (FÖMI adatszolgáltatás alapján)

Megszüntető jel

Egyedi előírás 2.

Országos ökölógiai hálózat - magterület

Alagút (Térképi elem)

Szabályozási elemekre vonatkozó méretek

Erdő övezetbe nem sorolt a 2013. évi
Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdők

Országos ökölógiai hálózat - ökológiai folyosó

Út/vasút tengelyvonala

1.lh

Építési hely

Országos ökölógiai hálózat - ökölógiai folyosó * (egyedi előírásokkal)

Telek be nem építhető területe
Építési telek korlátozással beépíthető területe
Telek be nem építhető területe, magánút kialakítása javasolt

Országos ökölógiai hálózat - puffer terület
JAVASOLT ELEMEK:
Helyi védett természeti érték
Településkép-védelmi területek:
Hidrogeológiai védőidom határa
Táji-, természeti környezet

Kerékpárút tervezett nyomvonala
Közműlétesítmény helybiztosítását szolgáló terület

A feltételhez kötött SZT-f jelű szabályozási terv területi hatálya

Vízfolyás mederkarbantartási sávja
Épített környezet
Közúti védőtávolság határa
Közlekedési kapcsolat biztosítása

Közművezeték, védőtávolsága

Közhasználat céljára átadandó terület
KÖu-I

Gyorsforgalmi út területének övezete

KÖu-II

Országos főút területének övezete

A módosítással érintett terület határa
Közművek
Mikrohullámú kapcsolat

KÖu-Gy

Települési gyüjtőút területének övezete

KÖu-Gy

Övezetbe nem sorolt közlekedési célú terület

400 kv-os átviteli hálózat nyomvonala
200 kv-os átviteli hálózat nyomvonala
Nem közlekedési célú közterület (Zöldterület)
132 kv-os légkábel nyomvonala
KÖk
Z-kp Z-kk

HÉV területének övezete
Közpark, közkert

Ev

Védelmi erdő övezet területe

Eg

Gazdasági erdő övezet területe

V-1

Vízgazdálkodási övezet területe
Potenciálisan felszínmozgás-veszélyes terület

Nagynyomású gázvezeték
Nagyközépnyomású gázvezeték
Barátság I. DN 400-as termékvezeték nyomvonala
Víztározó
Vízműkút
Vízmű nyomásfokozó
Gáznyomás csökkentő (meglévő/tervezett)

SZT-JM
KASIB
28/2104. (XII.19.) Ök. rendelettel módosított
23/2014. (XI.18.) Ök. rendelete alapján
egységes szerkezetben elfogadva

mérnöki
manager
iroda

