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Jelmagyarázat
1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOK (területek)

3. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

2. MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

Vt településközpont vegyes 
terület 

Gksz kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

Gip ipari gazdasági terület 

Üü üdülőházas különleges terület 

különleges területK

1.2.2. Vegyes terület

1.2.3. Gazdasági terület

1.2.4. Üdülőterület

1.2.5. Különleges terület

Lf falusias lakóterület 

1.2.1. Lakóterület

helyi értékvédelmi 
terület határa

2.2. Helyi értékvédelem

régészeti terület határa 

2.1. Országos (nemzetközi) művi értékvédelem

Műemlékileg védett
ingatlan (terület) határa

műemléki környezet határa

1.2. Beépítésre szánt területek

Mgy gyepes, nádas terület

Mz zártkerti terület

V vízgazdálkodási terület 

1.3.5. Egyéb terület

KÖk kötöttpályás (pl vasútterület)

közmű területKÖkzm

zöldterület (közpark) Z

Ee egészségügyi, szociális, 
turisztikai

Má általános

1.3.1. Közlekedési és közmű terület

1.3.2. Zöldterület

1.3.3. Erdőterület

1.3.4. Mezőgazdasági terület

1.3. Beépítésre nem szánt területek

4. KÖRNYEZETVÉDELEM (határvonalak)

felszíni vízfolyás

4.4. Víz- és talajvédelem

helyi jelentőségű 
természetvédelmi terület 
határa

helyi jelentőségű védett 
természeti emlék

3.2. Helyi táj- és természetvédelem

3.1. Országos- és nemzetközi táj- és természetvédelem

természetvédelmi terület
határa

NATURA 2000

5. KÖZLEKEDÉS

kerékpárút

gyalogút

vasút

5.1. Közúti közlekedés

5.2. Kötöttpályás közlekedés

vegyeshasználatú gépjárműút

jelentős közhasználatú 
parkolóhely

védőterület, védőtávolság, 
védősáv határa 

4.5. Egyéb

árvízveszélyes terület,
mélyártér határa 

II.1. Vonalas szabályozási elemek

beültetési kötelezettségű 
terület határa

jelenlegi belterületi határ

tervezett belterületi határ

államhatár

II.2. Területi szabályozási elemek (csak szükség esetén)

II.3. Egyéb szabályozási elemek

építési telken belüli védőterület

kötelező fásítás

megszüntető jel

tervezett szabályozási vonal

építési övezet, övezet határa 

olyan terület határa, ahol a
természeti csapások hatásai
ellen védekezni kell
(fakadóvíz-, belvízveszélyes
terület határa)
feltétel teljesítéséhez kötött
építési tilalom határa

Megjegyzések, további meghatározások (Csongrád megye Területrendezési Terve alapján):
 - A 'NATURA 2000' övezetbe tartozó területek egyúttal a megye
  'tájképvédelmi terület övezeté'-be is tartoznak.
  - A község teljes külterülete 'széleróziónak kitett terület övezeté'-be tartozik.
 - A település polgári védelmi besorolása: II. csoport
 - A 43 -as útnak a település közigazgatási területét átszelő szakasza
  'veszélyes anyagok közúti szállítására kijelölt útvonal'.
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