Jelmagyarázat
1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOK (területek)
1.2. Sajátos építési használat szerinti beépítésre szánt területek
1.2.1. Lakóterület

Gksz
SZTK

Lke

Szabályozási Terv
készítési kötelezettség

kertvárosias lakóterület

1.2.2. Vegyes terület
településközpont vegyes
Vt
terület
1.2.3. Gazdasági terület
kereskedelmi, szolgáltató
Gksz
gazdasági terület
1.2.5. Különleges terület
különleges terület

K

1.3. Sajátos építési használat szerinti beépítésre nem szánt területek
1.3.1. Közlekedési terület
KÖu

közúti

1.3.2. Zöldterület
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zöldterület (közpark)

Z

1.3.3. Erdőterület
Ev

védelmi

1.3.5. Egyéb terület
vízgazdálkodási terület

V

2. MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM
2.1. Országos (nemzetközi) művi értékvédelem
műemléki jelentőségű
terület határa
régészeti terület határa
2.2. Helyi értékvédelem
helyi értékvédelmi
terület határa
4. KÖRNYEZETVÉDELEM (határvonalak)
4.5. Egyéb
védőterület, védőtávolság,
védősáv határa
5. KÖZLEKEDÉS
5.1. Közúti közlekedés
kerékpárút
gyalogút
5.2. Kötöttpályás közlekedés
vasút
6. KÖZMŰVEK, HÍRADÁS
6.6. Gázközművek
nagy-középnyomású
gázvezeték (4-25 bár)
7. KÖRNYEZETRENDEZÉS
7.1. Növényzet elhelyezése
kötelező fásítás
beültetési kötelezettségű
terület határa
II.1. Vonalas szabályozási elemek
tervezett szabályozási vonal
szabályozási szélességgel
területfelhasználási egység
határa
építési övezet, övezet határa
36

II.1. Vonalas szabályozási elemek
érvényes szabályozási terv
határa
készítendő szabályozási terv
(változtatási tilalom) határa
II.2. Területi szabályozási elemek (csak szükség esetén)

építési hely
építési telken belüli védőterület
műemlék telke
II.3. Egyéb szabályozási elemek

építési vonal
irányadó (nem kötelező)
telekhatár
vegyeshasználatú
gépjárműút

a helyi szabályozás szempontjából
lényeges elhelyezkedésű meglevő
épület

megszüntető jel

belterület határa

közigazgatási határt
megszüntető jel

közigazgatási határ
Az övezet

jele
száma

beépítési max. beé- max. szintter.
módja píthetősége sűrűsége
max. épít- min. telek- kialakítható
ménymag. területe max. lakássz.

jele
száma

max. beé- max. szintter.
píthetősége
beép. sűrűsége
max. épít-mód.min. telekménymag.
területe

jele
száma
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