Magasabb szintű tervek kivonata
(A) Térképi kivonatok
– OTRT (a 2008. évi L. Törvény kivonata)
Az Ország Szerkezeti Terve
2. sz. melléklet

Területfelhasználás
 Mezőgazdasági térség
 Települési terület 1000 ha felett
Építmények által igénybevett térség
 Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállító veze‐
ték

Országos ökológiai hálózat övezete
3/1. sz. melléklet



Foltokban érinti a település igazgatási területét

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete
3/2. sz. melléklet



Az övezet nem érinti a település igazgatási terü‐
letét

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete
3/3. sz. melléklet



A város igazgatási területét a kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület övezete a belterülettől
délre csekély mértékben érinti
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Komplex tájrehabilitációt igénylő terület
övezete
3/4. sz. melléklet



Az övezet nem érinti a település igazgatási terü‐
letét

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete
3/5. sz. melléklet



Az övezet nem érinti a település igazgatási terü‐
letét

Kulturális örökség szempontjából kiemelten
kezelendő terület övezete
3/6. sz. melléklet



Az övezet nem érinti a település igazgatási terü‐
letét

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminő‐
ség‐védelmi terület övezete
3/7. sz. melléklet



Az övezet nem érinti a település igazgatási terü‐
letét
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Felszíni vizek vízminőség‐védelmi vízgyűjtő
területének övezete
3/8. sz. melléklet



Az övezet nem érinti a település igazgatási terü‐
letét

Ásványi nyersanyag‐gazdálkodási terület
övezete
3/9. sz. melléklet



Az övezet nem érinti a település igazgatási terü‐
letét

Együtt tervezhető térségek övezete
3/10. sz. melléklet



Az övezet nem érinti a település igazgatási terü‐
letét

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi
terület övezete
3/11. sz. melléklet



Az övezet nem érinti a település igazgatási terü‐
letét
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Jász‐Nagykun‐Szolnok MTRT (Kivonat a 18/2004. (XI.9.) sz. rendeletből)
Térségi Szerkezeti Terv
MTRT szerinti területfelhasználás:
 Városias települési térség.
 Hagyományosan vidékies települési térség.
 Belterjes hasznosítású mezőgazdasági térség.
Érinti:
 Hálózati szerepű mellékút
 Térségi jelentőségű gázfogadó
 Térségi jelentőségű gázátadó
 Vízmű
 Szennyvíztisztító telep

Övezeti tervlapok kivonatai:

Ökológiai hálózat – részben érinti

Kiemelten fontos érzékeny természeti területek öveze‐
te – nem érinti

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete –
részben érinti

Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete –érinti
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Tájképvédelmi terület övezete – nem érinti

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi
terület övezete – nem érinti

Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtőterület
övezete – nem érinti

Rendszeresen belvízjárta terület – nem érinti

Hullámtér és nyílt ártér övezete – nem érinti

Széleróziónak kitett terület övezete – nem érinti
Érinti:
 Polgári védelem parancsnokság székhelye, kiren‐
deltsége
 Katonai objektum védőterülete
 Nincs polgári védelmi besorolása

Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete
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Jász‐Nagykun‐Szolnok MTRT felülvizsgálat (2010.)
Az OTrT‐ről szóló 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvény indokolttá
tette a 2004‐ben elfogadott megyei tervet. A megyei közgyűlés 2010. IX.24.‐én elfogadott
MTRT felülvizsgálat az alábbiakat tartalmazza Jászárokszállás város igazgatási területére:
1. sz. melléklet Térségi Szerkezeti Terv
Területfelhasználás rendszere:
−
mezőgazdasági térség;
−
erdőgazdálkodási térség;
−
városias települési térség
−
hagyományosan vidéki települési térség
Nyomvonalas létesítmények:
−
térségi mellékút
−
vasúti mellékvonal
−
térségi kerékpár‐hálózat
−
nemzetközi és hazai szénhidrogén szál‐
lítóvezeték
3.1. sz. melléklet Országos ökológiai hálózat
−
magterület kk
−
ökológiai folyosó kk
−
pufferterület kk

3.2. sz. melléklet Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
Az igazgatási területet nem érinti a kiváló termőhelyi adott‐
ságú szántóterület övezete. (Megjegyzés: a 2004. évben el‐
fogadott MTrT még 30% feletti mértékben jelölt kiváló ter‐
mőhelyi adottságú szántóterületet.)
3.3. sz. melléklet Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
Az igazgatási területet kiváló termőhelyi adottságú erdőterü‐
let kk és erdőtelepítésre alkalmas kk terület is érinti csekély
mértékben, a külterület déli részén foltokban.

3.4. sz. melléklet Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő
terület övezete, földtani veszélyforrás területének övezete
Az igazgatási területet nem érinti sem a térségi komplex
tájrehabilitációt igénylő terület kk övezete, sem a földtani
veszélyforrás területének kk övezete.
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3.5. sz. melléklet Országos illetve térségi jelentőségű tájkép‐
védelmi terület övezete
Az igazgatási terület déli részét érinti a térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület kk övezete.

3.6. sz. melléklet Világörökség, és világörökség‐ várományos
terület övezete, történeti települési terület övezete
Az igazgatási területet nem érinti sem a világörökségi terület
kk övezete, sem a történeti települési terület kk övezete.

3.7. sz. melléklet Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminő‐
ség‐védelmi terület övezete
Az igazgatási területet nem érinti a kiemelten érzékeny fel‐
szín alatti vízminőség‐védelmi terület kk övezete.

3.8. sz. melléklet Felszíni vizek vízminőség‐védelmi vízgyűjtő
területének övezete
Az igazgatási területet nem érinti a felszíni vizek vízminőség‐
védelmi vízgyűjtő területének kk övezete.

3.9. sz. melléklet Ásványi nyersanyag‐gazdálkodási terület
övezete
Az igazgatási területet nem érinti az ásványi nyersanyag gaz‐
dálkodás területek kk övezete.

3.10. sz. melléklet Együtt tervezhető térség övezete
Az igazgatási területet nem érinti az együtt tervezhető tér‐
ség kk övezete.
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3.11. sz. melléklet Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi
terület övezete, honvédelmi terület övezete
Az igazgatási területet nem érinti a kiemelt fontosságú meg‐
lévő honvédelmi terület kk övezete, sem a honvédelmi terü‐
let kk övezete.

3.12. sz. melléklet Rendszeresen belvízjárta terület övezete,
nagyvízi meder övezete
Az igazgatási területet nem érinti a rendszeresen belvízjárta
terület kk övezete, sem a nagyvízi meder kk övezete.

3.13. sz. melléklet Széleróziónak kitett terület övezete
Az igazgatási területet nem érinti a széleróziónak kitett terü‐
let kk övezete.

Az elfogadás előtt álló határozat az alábbiakat tartalmazza Jászárokszállás területére:
1.4.1. melléklet Gazdaságfejlesztés térségei és térségi jelen‐
tőségű központjai
−
gazdaságfejlesztés kiemelt térsége
−
ipari park z

1.4.2. sz. melléklet A turizmusfejlesztés térségei és térségi
jelentőségű központjai
Az igazgatási területet nem érinti az országos és regionális
z, illetve helyi z vagy egyéb z jelentőségű gyógytényező,
továbbá a térségi jelentőségű és keleti megyehatár menti
turizmus z sem.
1.4.3. sz. melléklet Érzékeny települési térségek
A város védendő szerkezetű z települések közé tartozik.
Nem tanyás kk település.
Nem történeti település z (OTrT szerint).
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1.4.4. sz. melléklet Védett természeti területek
Az igazgatási területen csekély mértékben található védett
természeti terület kk
A városban kunhalmot 8 nem jelöl az MTrT.

1.4.5. sz. melléklet Natura 2000 természetmegőrzési terület
A város külterületének déli részén került kijelölésre Natura
2000 természetmegőrzési terület kk

1.4.6. sz. melléklet Natura 2000 madárvédelmi terület
A belterülettől dél‐nyugatra van lehatárolva a Natura 2000
madárvédelmi terület kk

1.4.7. sz. melléklet Kiemelten fontos érzékeny természeti
területek
Az igazgatási területen nem jelöl kiemelten fontos érzékeny
természeti területet kk az MTrT.

1.4.8. sz. melléklet Komplex tájgazdálkodás térségei
A város igazgatási területét nem érinti sem az ártéri tájgaz‐
dálkodás kk térsége, sem a pusztai tájgazdálkodás kk térsé‐
ge.

1.4.9. sz. melléklet Nitrátérzékeny települések
A város nem tartozik a nitrátérzékeny kk települések közé
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1.4.10. sz. melléklet Térségi jelentőségű árutermelő mező‐
gazdaság területe
Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdaság területe kk

1.4.11. sz. melléklet Országos gyümölcs termőhely kataszter
által érintett települések
Országos gyümölcs termőhely kataszter kk által érintett te‐
lepülések.

1.4.12. sz. melléklet Borvidéki szőlőkataszter által érintett
települések
Borvidéki szőlőkataszter kk által érintett települések (Kunsá‐
gi borvidék) nem érinti a város igazgatási területét.

1.4.13. sz. melléklet Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá
vonható terület
−
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható kk terü‐
let
−
Szélerőmű telepítésére nem javasolt kk terület
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(B) Törvényi vonatkozások
OTRT – 2003. évi XXVI. törvény
6.§ (2). A kiemelt térségi es megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási
egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%‐ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térséget legálabb 85%‐ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell
sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület es vegyes terület terület‐felhasználási egység nem jelölhető
ki;
c) a vegyes területfelhasználási térséget legalább 85%‐ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület kije‐
lölhető;
d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület es vegyes terület területfelhasználási
egység kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%‐ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell
sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási
egységbe kell sorolni.
Fenti követelményeknek eleget tesz a terv.

MTRT
280,1 ha

Erdőgazdálkodási térség
TRT‐re vonatkozó követelmény TRT‐módosításban tervezett
min. 238,1 ha
631,2 ha

Értékelés
megfelel

MTRT
6397,1 ha

Mezőgazdasági térség
TRT‐re vonatkozó követelmény TRT‐módosításban tervezett
min. 5437,5 ha
6015,9 ha

Értékelés
megfelel

Vegyes területfelhasználási térséget az MTRT nem jelöl Jászárokszállás igazgatási területére.

MTRT
40,9 ha

Vízgazdálkodási térség
TRT‐re vonatkozó követelmény TRT‐módosításban tervezett
36,8 ha
47,1

Értékelés
megfelel

Tftv. – 1996. évi XXI. törvény
23/A §. (2) A településrendezési tervek készítése során
a) az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények helyét a
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell
feltüntetni;
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a település közigazgatási területére
vetített hossza legfeljebb +/‐5%‐kal térhet el a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek szerkezeti
tervében ábrázolt nyomvonal‐változattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatás‐
vizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt;
c) az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt államigazgatási
szervek állásfoglalása alapján kell lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet terüle‐
tének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb +/‐5%‐kal változhat;
Fenti követelményeknek eleget tesz a terv.
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A nyomvonalas létesítmények tekintetében, az elkerülő út a TRT
javaslatban az MTRT‐től kissé eltérően rövidebb szakaszon érinti
Jászárokszállás igazgatási területét az alábbiak szerint:
Út hossza
MTRT 2004.*
MTRT 2010.
TRT módosítás

9.120 m
11.805 m
11.426 m

max ±5%
eltérés

Eltérés

±590,25 m

‐379,0 m

TrT
javaslat

MTrT

* A 2004. évi MTRT az elkerülő útnak csak egy szakaszát tartalmazta.

OTRT – 2003. évi XXVI. törvény
Magterület övezete
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása eseten, a beépítésre szánt terület a külön jogsza‐
bály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosí‐
tott‐e a magterület, a magterület es az ökológiai folyosó természetes es természetközeli élőhelyeinek fennma‐
radása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(3) Az övezetben közművezetékeket es járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi
célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával ‐ beleértve a felszín alatti vonalve‐
zetést is ‐ kell elhelyezni.
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra‐hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élő‐
helyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában es szabályozási tervében elő kell írni a tájszerke‐
zetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok es építmények megőrzését es ezek
követelményeit.
(6) Az övezetben új külszíni művelésű banyatelek nem létesíthető, meglevő külszíni művelésű banyatelek nem
bővíthető.
Fenti követelményeknek eleget tesz a terv.

MTRT
392,8 ha

Magterület
TRT‐re vonatkozó követelmény TRT‐módosításban tervezett
max ±5% eltérés (±19,6 ha)
392,8

Értékelés
megfelel

Ökológiai folyosó övezete
18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása eseten, a beépítésre szánt terület a külön jogsza‐
bály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosí‐
tott‐e az ökológiai folyosó természetes es természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
(3) Az övezetben közművezetékeket es járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi
célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával ‐ beleértve a felszín alatti vonalve‐
zetést is ‐ kell elhelyezni.
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(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra‐hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó es az érint‐
kező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsola‐
tok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű banyatelek nem létesíthető, meglevő külszíni művelésű banyatelek nem
bővíthető.
Fenti követelményeknek eleget tesz a terv.

MTRT
170,5 ha

Ökológiai (zöld) folyosó
TRT‐re vonatkozó követelmény TRT‐módosításban tervezett
max ±5% eltérés (±8,5 ha)
170,5 ha

Értékelés
megfelel

Pufferterület övezete
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhető ki, ha
az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji
értékeit nem veszélyezteti.
Fenti követelményeknek eleget tesz a terv.

MTRT
1189,9

Pufferterület
TRT‐re vonatkozó követelmény TRT‐módosításban tervezett
max ±5% eltérés (±59,5)
1177,2 ha

Értékelés
megfelel

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
19/A. § Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a
külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
Fenti követelményeknek eleget tesz a terv.
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
20. § A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a táj‐
rendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újra‐
hasznosítási cél alapján történhet.
Fenti követelményeknek eleget tesz a terv.
Térségi jelentősegű tájképvédelmi terület övezete
21. § (1) A térségi jelentősegű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan terület‐felhasználási egység jelölhe‐
tő ki, amely a természeti adottságok es a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását
nem veszélyezteti.
(2) A térségi jelentősegű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében csak
olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában es szabályozási tervében
csak olyan építési övezet es övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradá‐
sát nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabá‐
lyokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez
külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok sze‐
rint lehet folytatni.
(4) Az övezetben közművezetékeket es járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi
célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával ‐ beleértve a felszín alatti vonalve‐
zetést is ‐ kell elhelyezni.
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben es a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a telepü‐
léskép‐védelmi terület határát, amely a tájképi érteket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten keze‐
lendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos es a helyi védelem alatt álló természetvédelmi
területeket, azok környezetet, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tar‐
talmazza.
Fenti követelményeknek eleget tesz a terv.
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Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
22. § (1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetében térségi hulladékle‐
rakó hely csak külön jogszabályban meghatározott vizsgálatok es az országos, illetve területi hulladékgazdálko‐
dási tervek alapján jelölhető ki.
(2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy
a) magterületen, ökológiai folyosón es pufferterületen,
b) kiváló termőhelyi adottságú szántó‐, szőlő‐ es gyümölcsös területen,
c) erdőterületen,
d) világörökség es világörökség‐várományos területen,
e) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség‐védelmi területen,
f) rendszeresen belvízjárta területen,
g) nagyvízi meder területen,
h) földtani veszélyforrás területen,
i) vízeróziónak kitett területen es széleróziónak kitett területen,
j) kiemelt fontosságú honvédelmi területen es honvédelmi területen,
k) a beépítésre szánt területbe sorolt területen es annak határaitól számított 1000 m‐es területen belül, kivéve a
jelentős mértékű zavaró hatású iparterületet es a hulladékkezelő, hulladéklerakó különleges területet,
l) az állami repülések célját szolgáló, valamint a közös felhasználású katonai es polgári repülőtér 15 km‐es kör‐
zetében, térségi hulladéklerakó hely nem jelölhető ki.
Az igazgatási területen nem került kijelölésre térségi hulladéklerakó hely.
Világörökség és világörökség‐várományos terület övezete
22/A. § (1) Világörökség és világörökség‐várományos terület övezetben a területfelhasználás módjának es mér‐
tékének összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatározott célokkal.
(2) Az övezetben új külszíni művelésű banyatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű banyatelek terüle‐
te nem bővíthető.
(3) Az övezetben közlekedési infrastrukturális hálózatokat es építményeket a kulturális örökségi értékek serelme
nélkül, területi egységet megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve kell elhelyezni.
(4) Az övezetben közművezetékeket es járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a világörökségi
területek védelmet nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával ‐ beleértve a felszín alatti vonalveze‐
tést is ‐ kell elhelyezni.
Az igazgatási területet nem érinti világörökségi, világörökség‐várományos terület.
Történeti települési terület övezete
22/B. § (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településkép‐védelmi
terület határát, amely a védendő területegységeket ‐ különösen a történeti településközpontot, a történeti ker‐
tet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos es helyi vedelem alatt álló területeket, valamint ezek környeze‐
tet, védőövezetet ‐ foglalja magában.
(2) Történeti település helyi építési szabályzatának es szabályozási tervének tartalmaznia kell a településkép‐
védelmi terület értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti településkép megőrzését, illetve új építmények illesz‐
kedését biztosító szabályokat.
(3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert meg‐
változtató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési‐műszaki tervhez a külön jogszabályban
meghatározott látványtervet kell készíteni.
A város igazgatási területén nem került kijelölésre történeti települési terület.
Rendszeresen belvíz járta terület övezete
23. § A rendszeresen belvíz járta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készíté‐
se során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkareszt is készíteni kell. Az övezet
területen beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek
teljesülése eseten jelölhető ki.
A város igazgatási területét nem érinti a rendszeresen belvízjárta terület övezete.
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Nagyvízi meder övezete
24. § Nagyvízi meder övezete területen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
A város igazgatási területét nem érinti a nagyvízi meder övezete.
Földtani veszélyforrás területének övezete
25. § Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település tele‐
pülésszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki.
A város igazgatási területét nem érinti a földtani veszélyforrás területének övezete.
Vízeróziónak kitett terület övezete
26. § Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan
teruletfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, es a helyi építési szabályzatban olyan
építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió merteket csökkenti.
A város igazgatási területét nem érinti a vízeróziónak kitett terület övezete.
Széleróziónak kitett terület övezete
27. § Széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan terület‐
felhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, es a helyi építési szabályzatban olyan építési
övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a szélerózió merteket csökkenti.
A város igazgatási területét nem érinti a széleróziónak kitett terület övezete.
Honvédelmi terület övezete
27/A. § A honvédelmi terület övezetet a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt
különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
A város igazgatási területét nem érinti a honvédelmi terület övezete.
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(C) Összefoglaló
Országos övezetek szerint (2008.)
Országos ökológiai hálózat

Kiemelt térségi és megyei övezetek szerint (2010.)

Védett természeti terület
Védett természeti terület védőterülete
Természeti terület
Ökológiai zöldfolyosó
Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
Térségi tájrehabilitációt igénylő terület
Tájképvédelmi terület
Térségi hulladéklerakó hely kijelölésére vizsgálat alá vont terület
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség‐védelmi vízgyűjtő területének övezete
Felszíni vizek vízminőség‐védelmi terület övezete
Rendszeresen belvízjárta terület
Hullámtér és nyílt ártér
Csúszásveszélyes terület
Vízeróziónak kitett terület
Széleróziónak kitett terület
Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület
Területfelhasználási kategóriák
Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vegyes területfelhasználási térség
Vízgazdálkodási térség
Települési térség

Érinti
x
x
x
x
x

Nem érinti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A települést érintő országos jelentőségű építmények (Országos műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmé‐
nyek által igénybevett térség besorolása):

Energia hálózatok és építményeik
750 KV‐os távvezeték
400 KV‐os távvezeték
Nemzetközi jelentőségű szénhidrogén vezeték
Szén, szénhidrogén erőmű
Atomerőmű

nem érinti
nem érinti
nem érinti
nem érinti
nem érinti

Hulladékkezelés építményei
Radioaktív hulladéklerakó
Veszélyes hulladék áramtalanító

nem érinti
nem érinti

Közlekedési hálózatok és építményeik
Gyorsforgalmi út
Főút
Hálózati szerepű mellékút
Országos kerékpárút
Regionális kerékpárút
Nagysebességű vasútvonal
Törzshálózati vasútvonal
Egyéb vasúti fővonal
Országos közforgalmú kikötő
Logisztikai központ

nem érinti
nem érinti
érinti
nem érinti
érinti
nem érinti
nem érinti
érinti
nem érinti
érinti

Repülőterek
Nemzetközi kereskedelmi reptér
Kereskedelmi repülőtérré fejleszthető reptér
Állami rep. céljára szolg. reptér
Közös katonai és polgári reptér

nem érinti
nem érinti
nem érinti
nem érinti

Vízgazdálkodás építményei
Elsőrendű árvízvéd. fővédvonal
Vízerőtelep (T>10 MV)
Folyami nagyműtárgy
Szükségtározó
Tározási lehetőség (>10 milió. m3)
Főcsatorna nyomvonal

Natura 2000 terület
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