
KÖZLEKEDÉS

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

- helyi kiszolgáló út

- önkormányzati településközi
  forgalmi út

- kerékpárút

- fontosabb szintbeni közúti csomópont

- gyalogút

- jelentõs közhasználatú parkoló-
  hely (a férõhelyszám rögzíthetõ)

PP PP

- autóbusz pályaudvar APAP APAP

INTÉZMÉNYEK (jelek)

- igazgatási

- oktatási

- mûvelõdési

- egyházi

- kereskedelmi

- sport

- szabadidõ

- egészségügyi

- gyógyszertár

- kórház HH

- tõzoltóság TT

- rendõrség RR

- posta

- temetõ

- kegyeleti park

KÖRNYEZETVÉDELEM
    (határvonalak)

EGYÉB

- védõterület, védõtávolság, védõ-
  sáv határa (pl: adótorony, temetõ) 50 m

- autóbusz megállóhely AMAM AMAM

KÖZMÛVEK, HíRADÁS

VIZIKÖZMÛVEK

- víztározó 
  (pl: víztorony, medence)

- vízmû V

- vízmûkutak

SZ
- veszélyes hulladékgyújtõ
  udvar

SZ

SZENNYVíZ KÖZMÛVEK

HULLADÉK

ELEKTROMOS KÖZMÛVEK

GÁZKÖZMÛVEK

HíRKÖZLÉS, TÁVKÖZLÉS

- megkutatott, kavics ásványvagyonnal
  rendelkezó  terület határa

vvvvvvvv

- szennyvíztisztító telep SZT

Tl- törmeléklerakô hely TlTl

- villamos alaphálózat (400 kV) E

- transzformátor állomás
VT VTVT

- nagy-középnyomású gázvezeték
  (4-25 bar)

GKN

- gázfogadó állomás
GG

- távközlõ gerinckábel, primer kábel
  (elérési törzshálózat)

T T

- adó-, vevõtorony, átjátszó állomás

SZ- kommunális szilárdhulladék-
  lerakô hely

SZSZ

- csapadékvíz tározó CSVCSV CSVCSV

CSAPADÉKVÍZ  KÖZMŰVEK

- országos (állami) mellékút

- országos II. rendu fõút

- helyi gyujtoút

- ivóvíz-gerincvezeték V

SZ- szennyvíz fogyujto csatorna
  gravitációs

SZ- szennyvíz fogyujto csatorna
  nyomó-, vákumos

VíZ ÉS TALAJVÉDELEM

-talajvédelmi  terület határa
 (meliorációs terület)

- önkormányzati településközi
   “lassú” forgalmi út

Beépitésre nem szánt területek

Közlekedési terület

Zöldterület

Erdõterület

Mezõgazdasági terület

Tartalék terület

JELMAGYARÁZAT

Beépitésre nem szánt terület:

Vegyes terület

Gazdasági terület

Üdülõterület

Különleges terület

Meglévõ Tervezett 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOK

A beépitésre szánt területek
sajátos használata szerint:

Lakóterület

 Lakóterület

Vegyes terület 

Gazdasági terület

Üdülõterület 

Különleges terület 

Közlekedési terület

Zöldterület 

Erdõterület 

Mezõgazdasági terület

Egyéb terület

- tartalék falusias lakóterület TFL TFL

- nagyvárosias lakóterület Ln Ln

- kisvárosias lakóterület Lk Lk

- kertvárosias lakóterület Lke Lke

- falusias lakóterület Lf Lf

- településközpont vegyes terület Vt Vt

- központi vegyes terület Vk Vk

- kereskedelmi, szolgáltató
  gazdasági terület

Gksz Gksz

- ipari gazdasági terület Gip Gip

- üdülõházas különleges  terület Üü Üü

- hétvégiházas különleges terület Üh Üh

- szilárd, folyékony hulladék
 elhelyezésére,  kezelésére
 szolgáló terület 

Khu Khu

- temetõ Kt Kt

- sportpálya Ksp Ksp

- vasútterület KÖk Kök

- repülõtér KÖl KÖl

- általános közlekedési terület KÖu KÖu

- zöldterület (közpark) Zp Zp

- védelmi (védett és védõ) erdõterület Ev Ev

- gazdasági erdõterület Eg Eg

- eü.-i - szociális, turisztikai erdõterület Ee Ee

- oktatási - kutatási erdõterület Eo Eo

- szántó Msz Msz

- gyümölcsös Mgy Mgy

- nádas Mn Mn

- szõlõ Mö Mö

- legelő Ml Ml

- vizgazdálkodási terület V V

- anyaggödör Ma Ma

Vízgazdálkodási terület

Beépitésre szánt terület:

Általános építési használat szerint:

- víziterület (hajóállomás) KÖv KÖv

- általános Má Má

- kertes Mk Mk

- építési törmelék lerakóhely Khé Khé

- golfpálya Kg Kg

- zöldterület (közkert) Zk Zk

- üzemi Müz Müz

- mûemléki jelentõségü környezet határa MK MK

Re Re- régészeti terület határa
  egyértelmuen azonosított lelohely

HELYI MÛVI ÉRTÉKVÉDELEM

- helyi értékvédelmi terület határa he he

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

ORSZÁGOS (NEMZETKÖZI) 
TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

- fokozottan védett terület határa F F

- nemzeti park határa N N

- orsz.j. Természetvédelmi terület határa T T

- tájvédelmi körzet határa Tk Tk

- természeti terület határa Tt Tt

- országos jelentőségű védett
  természeti emlék

- egyedi  tájérték TT TT

HELYI TÁJ- ÉS TERMÉSZET-
   VÉDELEM

- helyi természetvédelmi terület határa Ht Ht

MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 

ORSZÁGOS (NEMZETKÖZI)
       MűVI ÉRTÉKVÉDELEM

- vásártér Kv Kv

- birtok központ Mbk Mbk

Ksz Ksz- szélerőmű

- védett term. Terület védőövezetének 
   határa

- régészeti terület határa
  régebbi, terepszemle nélkül csak
  nagyjából azonosítható adatok

Rr Rr

- helyi jelentőségű védett 
  természeti emlék

HHHH

- mûemléki jelentõség terület határa MJ MJ

- helyi müvi érték HHHH

- müemlék MM

Meglévõ Tervezett 


