
VONALAS SZABÁLYOZÁSI ELEMEK
Sza bályozási vona l
Sza bályozási vona l telekha táron

/ / Sza bályozási szélesség
! ! ! ! ! ! Építési övezet/övezet ha tár és jele

Előkert/olda lkert/hátsókert építési ha tárvona la
< >Egyes telkekre előírt ma x. homlokza tma ga sság, Egyes építésihelyekre előírt ma x, épületma ga sság
16,5 Közterület felől előírt ma x. homlokza tma ga sság

Kötelező telekha tár
Építési vona l
Épületsa rok helye
Közterületi térfa l vona la
Kötelező za jvédő fa l va gy homlokza t

V V V
V V ároska pu ha tára

IIIIIIIIIIIIIIU tca kép szükségessége
Ipa ri építészet megőrzési vona la

< < < < < < Áthelyezve-rekonstruálva  megőrzendő homlokza t
< < < < < < Eredeti álla potba n integrála ndó homlokza t

Homlokza tszerűen kia la kíta ndó tűzfa l
Kötelező tervpályáza t
Földszinten előírt kereskedelem, szolgálta tó funkció

H H H H H Áttört kerítés létesítési helye
H H H H H Tömör kerítés létesítési helye

)
* Közterületi építmény megengedett helye - pa vilon
( Jelentősebb csomópont (rácsa tla kozás) helye

Telken belüli kötelező fásítás
D Megta rta ndó fa

! ! Közterületi fa sor
( ( Fa sor ma gánúton

#######
#######
#######
#######

Díszkert
Elkülönült ha sznála tú telekrész ha tára
U rna elhelyezésére igénybe vehető temetőkerítés-sza ka sz
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11 mH ma x:
Ém:

TERÜLETI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK
I. rendű közlekedési célú közterület
II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen és
külterületi beépítésre szánt területen belül)
Szerkezeti jelentőségű ma gánút
Erdőterület
Z öldterület (közpa rk, közkert)
V ízfelület vízga zdálkodási célú terület
Egyéb vízga zdálkodási célú terület
Különleges beépítésre szánt terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Építési hely
Építési hely
Építési hely
Csa k melléképület elhelyezsére szolgáló építési hely
Hátsókert
Csa k a  tömb egészére érvényes RSZ T (részterületi
sza bályozási terv) a la pján beépíthető telekrész
L a kótelepi, illetve intézményi területen belüli közkert
Z áportározó létesítési helye

Ä Árkád
Helyi védelem a lá ta rtozó pa rk, ill. intézményterület
helyileg védett zöldfelülete
Erdősítésre kijelölt terület
Ipa rva sút céljára  fennta rtott be nem építhető telekrész
Telephely közlekedési feltárására  szolgáló elkülönült
ha sznála tú telekrész

HATÁRELEMEK
AAA Átmeneti korlátozássa l érintett terület ha tára
" " " Sa játos előírások területének ha tára  ás sorszáma

Tervezett belterületi ha tár (a  közterületi szomszédság
függvényében egyben sza bályozási vona l, va gy övezetha tár)
Meglévő belterületi ha tár (a  közterületi szomszédság
függvényében egyben sza bályozási vona l, va gy övezetha tár)
Meglévő köziga zga tási ha tár

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK
TXTXTeleka la kítási és építési tila lom ha tára
XXXX Építési tila lom ha tára
E E E Elővásárlási jogga l érintett terület ha tára

Helyrehoza ta li kötelezettséggel érintett terület ha tára

ÜÜ Ü

Ü ÜÜÜ Beültetési kötelezettséggel érintett terület ha tára

KÖTELEZŐ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

Művi értékvédelem
VV VV V ilágörökség várományosi terület

Műemlék épület telke
tjM Műemléki jelentőségű terület
K KM MMűemléki környezet ha tára
R Kiemelt védettségű régészeti lelőhely ha tára
R Régészeti lelőhely ha tára
É ÉR RRégészeti érdekű terület ha tára

Helyi védelem a la tt álló épület, kézőművészeti a lkotás telke
he he Helyi terrületi védelem a lá ta rtozó településszerkezet

Egyéb korlátozó tényezők
V édőterületek és korlátozási területek
Elsődlegesen vízga zdálkodási rendeltetésű sáv (na gyvízi meder)
A Tisza -Ma ros védőtöltéstől mért 110 m-es védősáv

,, ,, ,,
Bánya telek ha tára

,,,,,, Rekultivála ndó terület ha tára
Belvízzel erősen veszélyeztetett terület

Táj- és természetvédelem
D D D D D D

D D D D D DCASN

CASN Na tura  2000 különleges ma dárvédelmi terület

D D D D D D

D D D D D D

D D D D D DAPSN

APSN Na tura  2000 különleges természetmegőrzési terület
k kT TTájvédelmi Körzet ha tára

IPNK

IPNK Természeti terület - KNPI a da tszolgálta tás a la pján
F FFokozotta n védett természetvédelmi terület
T TEx lege láp, szikes tó

Ex lege kunha lom
Tkv Tájképvédelmi terület övezete

Nemzeti Ö kológia i Hálóza t ha tára  (ma gterület)
Nemzeti Ö kológia i Hálóza t ha tára  (ökológia i folyosó)
Nemzeti Ö kológia i Hálóza t ha tára  (pufferterület)

,,,,,,
Országos jelentőségű földta ni a la pszelvény

JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT
KÖTELEZŐ ELEMEK

IRÁNYADÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK
Tervezett telekha tár

l Megszűntető jel
Jelentős szintbeni gépjárműpa rkoló/ta xi állomás/kerékpártároló
területének ha tára  és jele (a  helyi pa rkolórendeletben
előírta kon túlmenően)
Jelentős szint a la tti gépjárműtároló területének ha tára  és jele
(a  helyi pa rkolórendeletben előírta kon túlmenően)
Közterület kia la kítás ütemezését sza bályozó vona l
Ma gánút

N Átmeneti forga lmi rendeltetésű közterület
3 3 3 Csilla pított, illetve vegyes ha sznála tú út tengelye

Korlátozott közforga lmú gépjármű átjárás
6 6 6 6 Ö nálló gya logos közforga lmú átjárás

Kolátozott gya logos közforga lmú átjárás
DDDDDDDDDDD Korlátla n gya logos közforga lmú átjárás
\\\\\\\\\\ Tervezett villa mos nyomvona la

2 2 2 2
Meglévő és önálló (kijelölt) kerékpárút tengelye - nyomvona la
a  sza bályozási területen belül a z a dottságokna k megfelelően
változta tha tó

79,20 Az útkorona  mBf előírt ma ga ssága  m-ben, ill. tervezettiránya dó terep- va gy építményszint
*

*Közúti csa tla kozás helye<

Tiszta  rálátást biztosíta dnó látványvédelem<<I Ja va solt ma ga stető ráépítés
ú Híd

Horgászstég
Egyéni vízi létesítmény huza mosa bb kijötési lehetőséggel
Egyéni vízi  létesítmény rövid idejű kikötési lehetőséggel
Közösségi vízi létesítmény huza mosa bb kikötési lehetőséggel
Közösségi vízi létesítmény rövid idejű kikötési lehetőséggel

TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK
Gépjármű út tengelye
V illa mos nyomvona la

GN Na gynomású földgáz szállítóvezeték
GNK Na gy-középnyomású földgáz szállítóvezeték
E120 V illa mosenergia  főelosztó hálóza t (120 KV  feszültségszinttel)
E220 V illa mosenergia  főelosztó hálóza t (220 KV  feszültségszinttel)
E400 V illa mosenergia  főelosztó hálóza t (400 KV  feszültségszinttel)
0 0V édőterületet igénylő ola jvezeték
M Meglévő/tervezett szobor
G Gáznyomás-sza bályzó helye
Tr Tra nszformátor helye
SZ Szennyvíztisztítómű
SZ Tervezett szennyvízátemelő helye
SZ Meglévő szennyvízátemelő helye

Bonta ndó épület
( Ola jkút

Közműsáv
Szennyezett területek (MF - mentesítés folya ma tba n, MM -
mentesítés megtörtént)
Szintvona lP, T, KP

G

Az építési övezeti kódok ma gya ráza ta
   pl. L ke-253822
Építési kód betűjele:              Területfelha sználás jele
Építési kód első száma :         Ka ra kterjegy
Építési kód második száma :  Beépítési mód
Építési kód ha rma dik száma : L egkisebb kia la kítha tó telekterület
Építési kód negyedik száma : L egna gyobb beépíthetőség
Építési kód ötödik száma :      L egkisebb zöldfelületi fedettség
Építési kód ha todik száma :    Homlokza tma ga sság
[1]       Sa játos előírás száma
TK      Teljes közművesítettség
RK      Részleges közművesítettség
SZ RK Szigorított részleges közművesítettség, a hol a
    szennyvízelvezetést és a  tisztítást közüzemi va gy közcélú 
    szolgálta tássa l kell megolda ni

SZ EGED MEGYEI JOGÚ V ÁROS SZ ABÁLYOZ ÁSI TERV E - JEL MAGYARÁZ AT

1

Táj- és természetvédelem

R R

R

E

E

E Erdőrezervátum területe
Ra msa ri terület
Tervezett ra msa ri terület

V V a dásza ti kíméleti övezet
h h Helyi jelentőségű természetvédelmi terület

4 Helyi védelem a la tt álló egyedi fa
4 4 4 4 Helyi védelem a la tt álló fa sor




