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JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 

...../2020. (....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL 

 

A  Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése  az Alaptörvény  32.  cikk  (2) bekezdése  szerinti 

hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdésében 

és  a  területfejlesztésről  és  a  területrendezésről  szóló  1996.  évi  XXI.  törvény  12.  §  (1)  bekezdés  szerinti 

feladatkörében eljárva, a  területfejlesztési koncepció, a  területfejlesztési program és a  területrendezési  terv 

tartalmi  követelményeiről  szóló  218/2009.  (X.  6.)  Kormányrendelet  20.  §  (1)  bekezdése  szerinti 

véleményezésre jogosultak véleményének kikérésével, a területrendezésért felelős miniszter nyilatkozatának 

figyelembe vételével, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX.  törvénnyel  (továbbiakban:  Trtv.)  és  a  területrendezési  tervek  készítésének  és  alkalmazásának 

kiegészítő  szabályozásáról  szóló  9/2019.  (VI.  14.)  MVM  rendelettel  (továbbiakban:  MVM  rendelet) 

összhangban a következő rendeletet alkotja: 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) A Rendelet (továbbiakban: R.) hatálya Jász‐Nagykun‐Szolnok megye közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A R. célja, hogy meghatározza Jász‐Nagykun‐Szolnok megye térségi területfelhasználásának térbeli 

feltételeit,  a műszaki  infrastruktúra‐hálózatok  és  egyedi  építmények  térbeli  rendjét,  tekintettel  a 

területi,  táji,  természeti,  ökológiai  és  kulturális  adottságok,  értékek,  honvédelmi  érdekek  és  a 

hagyományos  tájhasználat  megőrzésére,  az  erőforrások  védelmére,  fenntartható  fejlesztésére, 

továbbá  a megye  sajátos  adottságainak  védelmére és  fejlesztésére, a  térszerkezet  szervezésére, a 

területfejlesztési koncepciók és programok végrehajtására. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában 

a) Ártéri  tájgazdálkodás  övezete:  Jász‐Nagykun‐Szolnok  megye  területrendezési  tervében 

egyedileg meghatározott övezet, amelybe a folyók hullámtere és a hullámtérrel szerves ökológiai 

és  táji  kapcsolatban  álló mentett oldali  területek,  továbbá  a Tisza‐tó  közvetlen  táji  környezete 

tartozik,  ahol  olyan  komplex  tájgazdálkodás  kialakítása  a  cél,  amely  összehangolja  a 

vízgazdálkodást,  környezetkímélő  mező‐  és  erdőgazdálkodást,  a  turizmust  a  természeti,  táji 

értékek védelmével. 

b) Egyéb  térszervező  város:  a  térségi  környezetében  a  térszervezés  egy‐egy  alrendszerében 

(ellátás, kereskedelem, munkaerőpiac stb.) érvényesülő vonzású város. 

c) Térségi  együttműködés  övezete:  Jász‐Nagykun‐Szolnok  megye  területrendezési  tervében 

egyedileg meghatározott övezet, amelybe Jász‐Nagykun‐Szolnok megye azon településcsoportjai 

tartoznak, melyek fejlődésére a térség különféle adottságai közel azonos hatással vannak, ezért a 

fejlettségi  szint  emelése,  valamint  az  egymást  kioltó  fejlesztések  elkerülése,  a  hatékony 

forrásfelhasználás érdekében szükségszerű a településközi tervezési együttműködés. 

d) Fejlesztésre  kijelölt  terület:  a  településrendezési  eszközökben  fejlesztésre  kijelölt,  beépítésre 

szánt területbe sorolt területek összessége, melyek beépítése nem történt meg. 

e) Pusztai  tájgazdálkodás  övezete:  Jász‐Nagykun‐Szolnok  megye  területrendezési  tervében 

egyedileg  meghatározott  övezet,  amelybe  a  Hortobágyi  Nemzeti  Park  egyben  világörökségi 

terület  és  védőövezete  tartozik,  ahol  kiemelt  feladat  a  történeti  pusztai  tájgazdálkodás 

megőrzése, a pusztai táj természeti, kulturális és épített környezeti értékeinek védelme. 
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f) Regionális  jelentőségű térszervező város: a regionális összefüggések‐kapcsolatok tekintetében 

a város gazdasági és kulturális súlya, centrumszerepe több vonatkozásban a megyénél nagyobb 

területen  is  érvényesül.  Ez  a  térszervező  erő  általában  a  város  és  vele  szoros  szimbiózisban 

működő települések együttes kihatásaként érvényesül. 

g) Térségi jelentőségű térszervező város: a formális vonzáskörzetén kívül is érvényesülő, számos és 

többféle térségi kapcsolódást kínáló, vonzásokat érvényesítő térszervező‐ellátó, központi szerepű 

város. 

h) Térszerkezeti  szempontból  jelentős  térszervező  települések  övezete:  Jász‐Nagykun‐Szolnok 

megye területrendezési tervében egyedileg meghatározott övezet, melybe azon városok területe 

tartozik, melyek  településhálózatra gyakorolt  jelenlegi és várható  térszervező hatása túlnyúlik a 

saját közigazgatási határán.  

i) Visszasorolás: fejlesztésre kijelölt terület meglévő területhasználatnak megfelelő beépítésre nem 

szánt területbe történő átsorolása. 

 

3. A megye térségi szerkezeti terve 

3. § (1) A megye térségi szerkezeti tervét és jelmagyarázatát az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A  településrendezési  eszközökben  a  térségi  szerkezeti  terv  szerinti  térségi  területfelhasználási 

kategóriákat a Trtv. előírásai szerint kell lehatárolni. 

(3) Az  országos  és  térségi  jelentőségű műszaki  infrastruktúra‐hálózatok  és  egyedi  építmények  térbeli 

rendjét  az  1.  melléklet,  e  térbeli  rend  szempontjából  meghatározó  települések  felsorolását  a  2. 

melléklet tartalmazza. 

(4) A  településrendezési  eszközökben  az  országos  és  térségi  jelentőségű  műszaki  infrastruktúra‐

hálózatok és egyedi építmények elemeit a Trtv. előírásai szerint kell kijelölni. 

4. A megye térségi övezetei 

4. § (1) A megye térségi övezeteinek lehatárolását a 3.1.‐3.15. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: 

a) Ökológiai hálózat magterületének övezete (3.1. melléklet) 

b) Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (3.1. melléklet) 

c) Ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3.1. melléklet) 

d) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3. 2. melléklet) 

e) Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2 melléklet) 

f) Erdők övezete (3. 3. melléklet) 

g) Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3. melléklet) 

h) Tájképvédelmi terület övezete (3.4. melléklet) 

i) Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.5. melléklet) 

j) Vízminőség‐védelmi terület övezete (3.6. melléklet) 

k) Nagyvízi meder övezete (3.7. melléklet) 

l) VTT‐tározók övezete (3.7. melléklet) 

m) Ásványi nyersanyagvagyon‐terület övezete (3.8. melléklet) 

n) Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.9. melléklet) 

o) Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.10. melléklet) 
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p) Tanyás térség övezete (3.11. melléklet) 

q) Térszerkezeti szempontból jelentős térszervező települések övezete (3.12. melléklet) 

r) Térségi együttműködések övezete (3.13. melléklet) 

s) Ártéri tájgazdálkodás övezete (3.14. melléklet) 

t) Pusztai tájgazdálkodás övezete (3.15. melléklet) 

 

(2) A  települések  3.1‐3.15  melléklet  szerinti  térségi  övezetekkel  való  érintettségét  a  4.  melléklet 

tartalmazza. 

(3) A településrendezési eszközökben a térségi övezeteket a Trtv. szabályai szerint kell lehatárolni. 

(4) A 3.1‐3.11 melléklet szerinti  térségi övezetek  területén a Trtv. és MVM  rendelet szerinti előírásokat 

kell alkalmazni. 

(5) A  3.12‐3.15  melléklet  szerinti  térségi  övezettel  érintett  települések  településfejlesztési 

koncepciójának,  integrált  településfejlesztési  stratégiájának,  településrendezési  eszközeinek 

készítésekor és módosításakor jelen rendelet előírásait kell alkalmazni. 

(6) A vízminőség‐védelmi terület övezetére az MVM rendelet előírásain túl a következő előírásokat kell 

alkalmazni: 

a) az övezet területén lévő vízfolyást az övezeten kívülről érkező tisztított szennyvíz befogadójaként 

nem lehet felhasználni, 

b) az övezet területén  lévő szennyvíztisztító telepre az övezeten kívül keletkezett szennyvíz akkor 

vezethető,  ha  a  szennyvíztisztító  telep  az  övezetre  vonatkozó  szennyvíztisztítási 

követelményeknek megfelel, 

c) az  övezet  területén  a  szennyvizek  befogadóba  való  közvetlen  bevezetésére  a  vízszennyező 

anyagok  kibocsátásaira  vonatkozó  határértékekről  és  alkalmazásuk  egyes  szabályairól  szóló 

28/2004.  (XII.25.) KvVM  rendelet 2.  számú mellékletében  foglalt kibocsátási határértékeket kell 

alkalmazni. 

5. Térszerkezeti szempontból jelentős térszervező városok övezete 

5. § (1)  A  térszerkezeti  szempontból  jelentős  térszervező  városok  övezetébe  tartozó  település  a 

településhálózatra gyakorolt hatásának mértékétől függően regionális jelentőségű térszervező város, 

térségi jelentőségű térszervező város, vagy egyéb térszervező város lehet. A regionális jelentőségű és 

térségi jelentőségű térszervező városok jelenlegi és várható hatásterületét a 3.12 melléklet ábrázolja. 

(2) Regionális és térségi  jelentőségű térszervező városok térszervező szerepének erősítése, a települési 

térség minőségi  fejlesztése  érdekében  célokat,  részcélokat,  beavatkozásokat  kell meghatározni  a 

településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia készítése során. 

(3) Járásközpontként  kijelölt  egyéb  város  esetén  a  járásközponti  szerep  erősítése,  a  települési  térség 

minőségi  fejlesztése  érdekében  célokat,  részcélokat,  beavatkozásokat  kell  meghatározni  a 

településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia készítése során. 

(4) A  Tisza  és  a  Hármas‐Körös  menti  potenciális  településpárok  esetében  meg  kell  vizsgálni  a 

szomszédos megye városával történő együttműködés  lehetőségeit (pl. turizmus, gazdaság, oktatás, 

közösségi közlekedés stb.) és az érintett Jász‐Nagykun‐Szolnok megyei városok településfejlesztési 

koncepciójában  és  integrált  településfejlesztési  stratégiájában  az  együttműködésre  tekintettel  kell 

meghatározni a jövőképet és a célrendszert. 
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6. § (1) A térszerkezeti szempontból jelentős térszervező városok területét a településrendezési eszközökben 

olyan  terület‐felhasználásokba  kell  besorolni,  mely  erősíti  az  adott  város  településhálózatban 

betöltött szerepét. 

(2) Települési térségben  lévő barnamezős területeken olyan terület‐felhasználási egységet kell kijelölni, 

mely  elősegíti  azok  integrálódását  a  kialakult  településszövetbe,  összhangban  van  a  szomszédos 

területek terület‐felhasználásával, és elősegíti a térszervező szerep megerősödését. 

(3) Amennyiben  a  településen  új  beépítésre  szánt  terület  az  igényekhez  képest  csak  korlátozottan 

jelölhető  ki,  a  településrendezési  eszközök  készítésekor  és  módosításakor  meg  kell  vizsgálni  a 

települési  térségen  belül  már  kialakult  területek  intenzívebb  terület‐felhasználásba  sorolásának 

lehetőségét. 

 

7. § (1)  A  településszerkezeti  tervek  megalapozó  vizsgálatában  a  terület‐felhasználás  vizsgálata  során 

elemezni  kell  a  hatályos  településrendezési  eszközök  szerinti  nem  betelepült  gazdasági,  lakó‐  és 

vegyes  terület‐felhasználású  fejlesztésre  kijelölt  területeket  (területkínálat),  és  térképen  be  kell 

bemutatni elhelyezkedésüket, méretüket.  

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint fejlesztésre kijelölt területek aránya meghaladja a belterület és 

összes  beépítésre  szánt  terület  együttes  méretének  20%‐át,  úgy  új  fejlesztési  terület  kijelölése 

kizárólag a már korábban kijelölt, és fel nem használt (nem beépült) fejlesztési terület visszasorolása 

mellett lehetséges. 

(3) A  (2)  bekezdés  szerinti  követelmény  egymással  határos  önkormányzatok  közös  tervezése  során  a 

településcsoportra vonatkozóan is teljesíthető. 

(4) Településrendezési eszközök készítése és módosítása  során 2 ha, vagy annál nagyobb egybefüggő 

lakóterület csak úgy jelölhető ki, ha ezzel együtt az új lakóterület területének 10 %‐ával megegyező, 

vagy  annál  nagyobb  területű  új  zöldterület  is  kijelölésre  kerül,  mely  zöldterület  közvetlenül 

kapcsolódik az új lakóterülethez és illeszkedik a település zöldfelületi rendszeréhez. 

(5) Városok helyi építési szabályzata a kereskedelmi, szolgáltató területre az országos településrendezési 

követelményektől  eltérően  az  építési  telek  megengedett  legnagyobb  beépítettségét  70  %‐ban, 

legkisebb zöldfelületét 15 %‐ban is megállapíthatja, amennyiben 

a) az érintett építési telkek már beépült gazdasági területen találhatók, és 

b) a meglévő gazdasági  tevékenység helyhez  kötöttsége miatt nincs mód  a  telephely  területének 

bővítésére. 

(6) Az  (5)  bekezdés  szerinti  eltérés  nem  alkalmazható  városközpontba  és  lakóterületbe  ékelődő 

kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek esetén. 

(7) A  térszerkezeti szempontból  jelentős  térszervező városok hatásterületén  településrendezési eszköz 

készítése és módosítása során 2 ha, vagy annál nagyobb egybefüggő fejlesztési célú terület kijelölését 

a megyei önkormányzattal egyeztetni kell. 

(8) Településrendezési  eszközök  készítése  és módosítása  során  új  beépítésre  szánt  gazdasági  terület, 

lakóterület kijelölése csak telepítési tanulmányterv alapján történhet. Ha a telepítési tanulmányterv 

településrendezési szerződés keretében készül, akkor a településrendezési szerződésben rendelkezni 

kell  a  közlekedési,  a  közmű‐infrastruktúra  fejlesztésének  finanszírozásáról  és  a  zöldterületek 

kialakításáról. 
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6. Térségi együttműködés övezete 

8. § (1)  A  térségi  együttműködés  övezetébe  az  alábbi  három  településcsoport  –  3.13 mellékleten  jelölt  ‐ 

települései tartoznak: 

a) Szolnok térsége,  

b) Felső‐Jászság, 

c) Tisza‐tó mente. 

(2) Térségi együttműködés övezete egy településcsoportba tartozó települései közösen határozzák meg 

az  együttműködés  mélységét  és  módját.  Amennyiben  a  településcsoport  egésze  vagy  része  az 

együttműködést támogatja, akkor annak mélysége kiterjedhet 

a) kizárólag a településfejlesztési koncepció, 

b) a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia, 

c) az  a)  vagy  b)  pont  szerinti  fejlesztési  dokumentum  és  a  településszerkezeti  terv  közös 

elkészítésére. 

(3) Az  övezetbe  tartozó  település  a  településfejlesztési  koncepció,  az  integrált  településfejlesztési 

stratégia, a településrendezési eszközök készítésének, módosításának véleményezési eljárásába – az 

állami  főépítészi  eljárás  kivételével  ‐  bevonja  az  övezet  vele  azonos  településcsoportjába  tartozó 

településeket.  

(4) Az  övezet  Tisza‐tó  menti  településcsoportba  tartozó  települése  a  (3)  bekezdés  szerinti  eljárásba 

bevonja  a  szomszéd  megyék  alábbi  településeit  is:  Kisköre,  Négyes,  Pély,  Poroszló,  Sarud, 

Tiszabábolna, Tiszanána, Tiszavalk, Újlőrincfalva. 

(5) A  településfejlesztési  koncepció,  integrált  településfejlesztési  stratégia  közös  készítése  során 

vizsgálni kell a közös jövőkép és közös célok kidolgozásának, meghatározásának lehetőségét. 

(6) A  településszerkezeti  terv  közös  készítése  során  annak  tartalmi  felépítését  a  jogszabályi  előírások 

alkalmazása mellett az eltérő adottságokra figyelemmel, azonos elvek alapján kell meghatározni. 

(7) A  megyei  főépítész  szakmai  közreműködésével  támogatja  és  elősegíti  a  (2)  bekezdés  szerinti 

dokumentumok közös készítésének koordinációját. 

(8) A  településfejlesztési,  településrendezési  dokumentumok  készítésének  anyagi  támogatása  során 

előnyben  részesülnek  az  övezetbe  tartozó  települések  közösen  készülő  (2)  bekezdés  szerinti 

dokumentumai. 

7.  Ártéri tájgazdálkodás övezete 

9. § (1) Az ártéri tájgazdálkodás övezetébe a Tisza, Körös és a Zagyva ártere és azzal tájhasználati, természeti 

kapcsolatban lévő környezete tartozik. 

(2) Az övezet  területén  a nagyvízi meder  területét  (hullámtér)  a  településrendezési  eszközökben  csak 

úgy  lehet  vízgazdálkodási  terület  területfelhasználási  egységbe  sorolni,  ha  másodlagos 

rendeltetésként a valós területhasználatnak megfelelő területfelhasználás is kijelölésre kerül. 

(3) Nagyvízi meder területén lévő erdőterület kizárólag védelmi rendeltetésű lehet. 

(4) Az  övezet  területén  lévő  vizes  élőhelyeket,  holtágakat,  morotvákat  természetközeli  terület  vagy 

vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(5) A térségi szerkezeti tervben szereplő kikötő területét beépítésre nem szánt különleges területbe kell 

sorolni a (2) bekezdés előírásaival összhangban. 
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(6) A  Vásárhelyi‐terv  továbbfejlesztése  keretében  megvalósuló  árvízi  tározók  területe  a 

településrendezési  eszközökben  vízgazdálkodási  terület,  korlátozott  használatú  mezőgazdasági 

terület,  erdőterület,  természetközeli  terület,  beépítésre  nem  szánt  különleges  terület 

területfelhasználási egységbe sorolható. 

(7) A  teljes  tározó  terület vízgazdálkodási  területként csak akkor  szabályozható, ha egyben a kialakult 

vagy tervezett valós területfelhasználás is kijelölésre kerül másodlagos rendeltetésként. 

(8) Az  árvízi  tározók  és  a  nagyvízi meder  területén  csak  olyan  erdőterület  és  korlátozott  használatú 

mezőgazdasági terület jelölhető ki, ahol új épület nem létesíthető. 

 

10. § (1) Az övezettel érintett települések településfejlesztési koncepciójában és  integrált településfejlesztési 

stratégiájában  vizsgálni  kell  a  célok,  részcélok  és  beavatkozások  meghatározásának  lehetőségét, 

melyek  biztosítják  az  ártér  komplex  használatát,  az  ártéri  mozaikos  táj  fejlesztését,  a  turisztikai 

fejlesztés  lehetőségeit  és hozzájárulnak  az  adott övezetbe  tartozó  települések,  településcsoportok 

turizmusának összehangolásához. 

(2) A  Tisza  és  Körös  menti  településrendezési  eszközök  készítése  és  módosítása  során  a  vízparti 

rekreációhoz  kapcsolódóan  turisztikai  célú  fejlesztési  területet  kell  biztosítani  különleges  terület 

kijelölésével a térségi szerkezeti tervvel és a térségi övezetekkel összhangban. 

(3) Az övezettel érintett települések területén új hétvégi házas üdülőterület nem jelölhető ki. 

(4) A  Tisza‐tó  vízgazdálkodási  területétől  számított  500  méteres  távolságban  új  ipari  és  általános 

gazdasági terület nem jelölhető ki. 

8.  Pusztai tájgazdálkodás övezete 

11. § (1)  Pusztai  tájgazdálkodás  övezete  a  Hortobágy  Világörökségi  területét,  a  Hortobágyi  Nemzeti  Park 

területét magába foglaló övezet. 

(2) Az övezettel érintett települések településfejlesztési koncepciójában és  integrált településfejlesztési 

stratégiájában olyan célokat, részcélokat és beavatkozásokat kell meghatározni, melyek biztosítják a 

történeti  gazdasági  hagyományokon  alapuló  gazdálkodás  és  természetvédelmi,  kulturális 

örökségvédelmi értékek védelmét. 

(3) Az övezet területén a történeti gazdasági hagyományokon alapuló gazdálkodás és természetvédelmi, 

kulturális  örökségvédelmi  értékek  védelmét  biztosító  területfelhasználási  egységek  jelölhetők  ki  a 

településrendezés eszközeiben. 

(4) Gyepterületek  csak  olyan  korlátozott  használatú  mezőgazdasági  terület  területfelhasználási 

egységbe  sorolhatók,  ahol  a  gyepterületek  fenntartását  szolgáló  legeltetéses  állattartást,  a 

természetvédelmi  célú  fenntartást,  a  génmegőrzést,  az  ismeretterjesztést,  a  kutatást  szolgáló 

épületek létesíthetők. 

(5) Az  övezet  területén  lévő  vizes  élőhelyeket,  vizes  élőhely  rekonstrukcióra,  rehabilitációra  kijelölt 

területeket természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(6) Az övezet területén új erdőterület területfelhasználási egység csak akkor  jelölhető ki, ha a tervezett 

erdő  a  pusztai  táj  karakterét  nem  változtatja meg,  és  az  erdőterület  kijelölése  természetvédelmi, 

örökségvédelmi szempontból fontos. 

(7) Az övezetbe ékelődő települési térségeken és az azokhoz szervesen kapcsolódó külterületeken kívül 

új  beépítésre  szánt  terület  csak  a  természetvédelmi  kezelés,  a  génmegőrzés,  a  bemutatás,  az 
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ismeretterjesztés,  a  kutatás,  a gyepgazdálkodás  és  az ökoturizmus  céljából  különleges  területként 

jelölhető ki, ha a terület nem része az országos ökológiai hálózat magterületének. 

(8) Az  övezetben  a  (7)  bekezdés  szerinti  különleges  területek  csak  akkor  jelölhetők  ki  a 

településrendezési  eszközökben,  ha  az  összhangban  van  a  nemzeti  park,  Natura  2000  terület, 

világörökségi  terület  kezelési  tervével  és  ahhoz  a  természetvédelmi  hatóság  és  a  védett  terület 

kezelője is hozzájárul. 

9. Zárórendelkezések 

12. § (1)  A  megyei  területrendezési  tervet  a  Jász‐Nagykun‐Szolnok  Megyei  Önkormányzat  Internetes 
honlapján közzé kell tenni. 

(2) A  megyei  területrendezési  tervet  CD  adathordozón  3  példányban  archiválni  kell,  amelynek  egy 

példányát  a  Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei  Levéltárban  kell  elhelyezni,  két  példányt  pedig  a  Jász‐

Nagykun‐Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalban kell őrizni. 

(3) Hatályát veszti Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Területrendezési Tervről szóló 18/2004. (XI. 9.) számú 

rendelete. 

(4) E rendelet 2020 …………..‐én lép hatályba. 

 

 

 

 

  Piroska Miklós  Rentzné Dr. Bezdán Edit 

  Megyei Közgyűlés Elnöke  Megyei Főjegyző 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ …../….. (….) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELETHEZ:  

JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYE TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE 

(lásd külön tervlapon) 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ …../….. (….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ:  

ORSZÁGOS  ÉS  TÉRSÉGI  JELENTŐSÉGŰ  MŰSZAKI  INFRASTRUKTÚRA‐HÁLÓZATOK  ÉS  EGYEDI  ÉPÍTMÉNYEK  TÉRBELI  RENDJE 
SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ TELEPÜLÉSEK 

  A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek  B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek 

1. 
Gyorsforgalmi 

út 

Tervezett elemek: 

 M4:  (Üllő)  –  Szolnok  –  (Püspökladány  –  Berettyóújfalu  –
Nagykereki – (Románia)) 

 M8:  ((Ausztria)  –  Szentgotthárd  térsége  – Veszprém  –  Enying 
térsége  –  Sárbogárd  térsége  –  Dunaújváros  –  
Kecskemét térsége) – Szolnok – (Füzesabony térsége (M3)) 

 M32: Szolnok (M4) – (Füzesabony térsége (M3)) 

 M44: (Nagykőrös (M8)) – (Békéscsaba) 

   

2.  Főút 

Meglévő elemek:  

 4.  sz.  főút:  (Budapest  –  Cegléd)  –  Szolnok  –  (Püspökladány  – 
Debrecen – Hajdúhadház – Nyíregyháza – Kisvárda – Záhony – 
(Ukrajna)  

 31.  sz.  főút:  (Ecser  (M0)  –  Sülysáp  –  Kóka  –  Nagykáta)  –  
Jászberény – (Dormánd (33. sz. főút)) 

 32. sz. főút: (Hatvan (M3)) – Jászberény – Szolnok (M4) 

 33. sz. főút: (Füzesabony (3. sz. főút)) – Tiszafüred – (Debrecen 
(4. sz. főút)) 

 34.  sz.  főút:  Tiszafüred  (33.  sz.  főút)  –  Kunhegyes  –  
Fegyvernek (4. sz. főút) 

 44. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút) – Békéscsaba (M44) 

 45.  sz.  főút:  Kunszentmárton  (44.  sz.  főút)  –  (Szentes  –  
Hódmezővásárhely (47. sz. főút) 

 46.  sz.  főút:  Törökszentmiklós  (4.  sz.  főút)  –  Mezőtúr  –  
(Gyomaendrőd – Mezőberény (47. sz. főút)) 

 442.  sz.  főút:  Szolnok  (4.  sz.  főút)  –  Martfű  –  Tiszaföldvár  –  
Kunszentmárton (44. sz. főút) 

Főút tervezett 
település‐
elkerülő‐
szakasza 

 4. sz. főút: Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kenderes 

 31. sz. főút: Jászjákóhalma, Jászapáti 

 32.  sz.  főút:  Pusztamonostor,  Jászberény,  Jásztelek,  Alattyán, 
Jánoshida, Jászalsószentgyörgy 

 34. sz. főút: Kunhegyes 

 45. sz. főút: Kunszentmárton 

 46. sz. főút: Mezőtúr 

 442: sz. főút: Szolnok, Rákóczifalva, Rákócziújfalu 
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  A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek  B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek 

Tervezett elemek: 

 312.  sz.  főút:  (Albertirsa  (4.  sz.  főút)  –  Tápiószentmárton  – 
Nagykáta) – Jászfényszaru (32. sz. főút) 

 (Karácsond  térsége  (3.  sz.  főút)  –  Heves  –  Kisköre)  –  
Abádszalók – Kunhegyes – Kenderes (4. sz. főút) 

 Törökszentmiklós (46. sz. főút) – Martfű térsége (442. sz. főút) 

 Kisújszállás  (4.  sz.  főút)  –  Túrkeve  –  Mezőtúr  –  (Szarvas  
(44. sz. főút)) 

 Kunmadaras  (34.  sz.  főút)  –  Karcag  –  (Füzesgyarmat  –  
Szeghalom (47. sz. főút)) 

 Jászberény (32. sz. főút) – (Gyöngyös (3. sz. főút)) 

 34. sz. főút: (Polgár (M3)) – Tiszafüred (33. sz. főút) 

3.     

Térségi 
szerepű 

összekötő út 

Meglévő elemek: 

 Jászapáti – Jászkisér – Jászladány – Szászberek (32‐es út) 

 Jászkisér – Besenyszög – Szolnok 

 Szolnok – Tiszajenő – Tiszakécske 

 Tiszaföldvár – Mezőhék – Mezőtúr 

 Tiszakürt – Csépa – (Csongrád) 

 Tiszafüred  –  Abádszalók  –  Tiszaroff  –  komp  –  Tiszasüly  –
Jászalsószentgyörgy  

 Kisújszállás – (Ecsegfalva‐Dévaványa) 

Tervezett elemek: 

 Tiszafüred – Tiszabábolna 

4.     

Térségi 
szerepű 

összekötőút 
tervezett 
település‐
elkerülő 
szakasza 

 3224. sz. út: Jászladány 

 3227. sz. út: Jászapáti 

 4625. sz. út: Tószeg 
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  A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek  B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek 

5.     
Egyéb 

mellékút 

Meglévő elemek: 

 Kenderes térsége (34. sz. főút) – Kisújszállás térsége (4207. sz. út) 

 Jászfényszaru – (Zsámbok) 

 Jászfényszaru – (Boldog) 

 Jászberény – (Farmos – Tápiószentmárton) 

 Jászberény térsége 

 Jászberény – Jászboldogháza – (Tápiógyörgye) 

 Jászberény – Jászfelsőszentgyörgy – (Szentlőrinckáta) 

 Jászárokszállás – Jászágó – Pusztamonostor – Szentlőrinckáta 

 Jászárokszállás térsége – Jászdózsa – Jászjákóhalma  

 Jászárokszállás – Visznek 

 Jászboldogháza – Jánoshida 

 Jászdózsa – (Tarnaörs) 

 Szászberek – Újszász – Abony (M4) 

 Jászszentandrás – Jászapáti 

 Jászszentandrás bekötő 

 Jászapáti – Jászivány 

 Jászjákóhalma – Jásztelek 

 Karcag bekötő 

 Tiszasüly – Hunyadfalva – Nagykörű – Szolnok 

 Szolnok térsége – Abony, Kőröstetétlen 

 Csataszög – Nagykörű – Fegyvernek 

 Tiszaroff – Kunhegyes 

 Tiszabura – Új főúti kapcsolat 

 Tiszaderzs – Kunmadaras 

 Kunhegyes – Tiszaszentimre – Tiszaszőlős térsége 

 Tiszaörs – Nagyiván – 33. sz. főút 

 Fegyvernek – Örményes – Kuncsorba 

 Túrkeve – Kuncsorba – Kétpó 

 Örményes – Kisújszállás 

 Martfű – Mezőhék – Öcsöd 
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 Martfű – Tiszaföldvár – Cserkeszőlő 

 Tiszakürt – Tiszainoka 

 (Tiszaug) – Tiszasas – Csépa – Kunszentmárton térsége 

 Nagyrévi bekötőút 

 Cibakházai bekötőút (2) 

 Tiszajenő – (Jászkarajenő) 

 Tiszavárkony – (Jászkarajenő) 

 46. sz. főút – Kétpó – Mezőtúr 

 Hunyadfalva bekötő 

 Szelevény bekötő 

 Tiszabő bekötő 

 Tiszakürt bekötő 

 Tiszainoka – (Tiszakécske) 

 Törökszentmiklós – Tiszapüspöki 

 Fegyvernek – Tiszabő – Tiszagyenda – Tiszaroff 

Tervezett elemek: 

 Besenyszög – Hunyadfalva 

 Jászkisér – (Pély – Tarnaszentmiklós) 

 Jászszentandrás – (Boconád) 

 Kétpó – Kengyel – Szolnok 

 Szolnok összekötő (4. sz. főút – 3225. sz. út) 

6.   

  Térségi 
jelentőségű 
logisztikai 
központ 

Meglévő elem: 

 Szolnok 

7. 

Tervezett 
nagy‐

sebességű 
vasútvonalak 

 (Horvátország)  –  Gyékényes  térsége  –  Budapest  [XI.  kerület, 
Kelenföld]  –  Budapest  [Budapest  Liszt  Ferenc  Nemzetközi  
Repülőtér] – Záhony térsége – (Ukrajna)  
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8. 
Országos 

törzshálózati 
vasúti pályák 

Meglévő elemek: 

 100. sz. vonal: (Budapest [VI. kerület, Nyugati pu.] – Cegléd) – 
Szolnok – (Záhony) 

 120. sz. vonal: Szajol – (Lőkösháza) – Románia) 

 82. sz. vonal: (Hatvan) – Újszász  

 86. sz. vonal: (Vámosgyörk) – Újszász 

 120a.  sz.  vonal:  (Budapest  [X.  kerület,  Rákos])  –  Újszász  –  
Szolnok 

 103. sz. vonal: Karcag – Tiszafüred 

 108. sz. vonal: (Debrecen) – Tiszafüred – (Füzesabony) 

Országos 
vasúti 

mellékvonal 

Meglévő elemek: 

 (Kál‐Kápolna‐) Abádszalók‐Kisújszállás 

 Mezőtúr – (Szarvas – Orosháza‐Mezőhegyes) 

 Szolnok – Tiszajenő – (Lakitelek‐Kiskunfélegyháza) 

 (Kecskemét‐Lakitelek‐) Tiszasas‐Kunszentmárton 

 Tiszatenyő – Kunszentmárton –  (Szentes – Hódmezővásárhely – 
Makó 

Tervezett elem: 

 Mezőtúr – Túrkeve ‐ Kisújszállás 

9. 

A 
gyorsforgalmi 

és 
főúthálózat, 
valamint a 

vasúti 
törzshálózat 
távlati nagy 

hídjai a Tiszán 

Meglévő közúti hidak: 

 Tiszafüred  –  (Poroszló),  33.  sz. 
főút 

 (Kisköre)  –  Tiszabura,  4.  sz. 
főút 

 Szolnok, 451. sz. főút 

Meglévő vasúti hidak: 

 Tiszafüred – (Poroszló) 

 Szolnok – Szajol 
Egyéb Tisza 

híd 

Meglévő elem:  

 Szolnok 
Tervezett közúti hidak: 

 Tiszapüspöki  –  Besenyszög 
(M4) 

 Tiszaug – Lakitelek (M44) 

Tervezett vasúti híd: 

 Szolnok térsége a 
nagysebességű vasút‐
vonalon 

10. 

Közös 
felhasználású 
katonai és 
polgári 

repülőtérré 
fejleszthető 
repülőtér 

Meglévő elem:  

 Szolnok 

Térségi 
repülőtér 

Meglévő elem:  

 Szolnok 
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11. 

Országos 
kerékpárút 
törzshálózati 

vonal 

 4. sz. Tiszamente kerékpárút (11‐es jelű Euro Velo®): 

4.A:  Gönc  –  Telkibánya  –  Bózsva  –  Pálháza  –  Füzérradvány  – 
Mikóháza  –  Sátoraljaújhely  –  Sárospatak  –  Bodrogolaszi  –
Vámosújfalu – Olaszliszka – Szegilong– Szegi – Bodrogkisfalud – 
Bodrogkeresztúr – Tarcal – Tokaj – Tiszaladány – Tiszatardos – 
Tiszalök – Tiszadada – Tiszadob – Tiszaújváros – Tiszapalkonya – 
Tiszatarján – Tiszakeszi – Ároktő – Tiszadorogma – Tiszabábolna 
– Poroszló – Sarud – Kisköre) – Tiszasüly – Kőtelek – Nagykörű – 
Szolnok  –  Tószeg  –  Tiszavárkony  –  Tiszajenő  –  (Tiszakécske  –
Lakitelek  –  Tiszaalpár  –  Csongrád  –  Baks  –  Ópusztaszer  –
Sándorfalva – Szeged – Röszke – (Szerbia)) 

 

4.C: (Tiszaújváros – Tiszacsege) – Tiszafüred – Abádszalók – 
(Kisköre) 

 10.  Közép‐Európa  Vizei  kerékpárútvonal  (14‐es  jelű  Euro 
Velo®): 

Szentgotthárd  –  Zalaegerszeg  –  Keszthely  –  Tihany  – 
Balatonakarattya  –  Székesfehérvár  –  Budapest  –  Hatvan  – 
Gyöngyös – Eger – Hortobágy – Debrecen – Nyírábrány 

 31. sz. Zagyvamenti kerékpárút: 

(2.C kerékpárút Salgótarján és Nagybárkány közötti szakasza) – 
Szurdokpüspöki  –  Zagyvaszántó  –  Petőfibánya  –  (10.A 
kerékpárút  Petőfibánya  és  Jászfényszaru  közötti  szakasza)  – 
Jászberény – Szolnok 

 32. sz. Jászok, kiskunok földje kerékpárút: 

Jászberény  –  (Cegléd  –  Nagykőrös  –  Kecskemét  – 
Bugacpusztaháza)  

 42. sz. Alföldi kerékpárút: 

Tiszafüred  –  Karcag  –  (Füzesgyarmat  –  Szeghalom  –  Vésztő  –
Doboz – Sarkad) 

 43.Körösvölgyi kerékpárút: 

((Románia)  –  Gyula  –  Békéscsaba  –  Békés  –  Mezõberény  – 
Gyomaendrõd  –  Szarvas)  –  Öcsöd  –  (Csongrád  – 
Kiskunfélegyháza – Bugacpusztaháza) 

Térségi 
kerékpárút‐

vonal 

 (Abony) – Szolnok – Szajol – Törökszentmiklós – Kenderes –  
Kisújszállás – Karcag – (Püspökladány) 

 (Lakitelek) – Tiszakürt – Kunszentmárton – Öcsöd – (Szarvas) – 
Mezőtúr [Túlakörös] – (43.Körösvölgyi kerékpárút) 

 Abádszalók – Kunhegyes – Kenderes – Kisújszállás – Túrkeve – 
Mezőtúr – (Szarvas)  

 (Hatvan) – Jászfényszaru – Jászberény – Jásztelek – Jászkisér 

 (Nagykáta) – Jászberény – Jászapáti – (Heves) 

 Karcag – (Püspökladány) 

 Kisújszállás – Örményes – Fegyvernek – Nagykörű 

 Szolnok – Martfű – Tiszaföldvár ‐ Kunszentmárton – Szelevény – 
(Csongrád) 

 Rákóczifalva – Vezseny – Martfű – Mezőtúr – (Gyomaendrőd) 

 Törökszentmiklós – Kétpó – Mezőtúr 

 (Kisköre) – Tiszaroff – Tiszabő – Tiszapüspöki – Szolnok 

 (Vámosgyörk) – Jászárokszállás – Jászberény 

 (Boconád) – Jászszentandrás – Jászapáti – Jászkisér – 3224. sz. út 

 (Tápiógyörgye) – Újszász – Zagyvarékas 

 (Tiszaug) – Tiszasas – Csépa – (Csongrád) 

 Jászalsószentgyörgy – Jászladány – Tiszaroff – Kunhegyes – 
Kunmadaras 

 Jászapáti – Jászivány 

 3203. sz. út – Jászdózsa – 31. sz. főút 

 Törökszentmiklós – Martfű – Cibakháza – Tiszakürt 

 Tiszaroff – Tiszabő – Tiszapüspöki – Szolnok 

 Tiszaörs – Nagyiván – Tiszafüred [Kócsújfalu] – (Egyek) 

 Tiszajenő – (Jászkarajenő) 

 Tiszafüred – Hortobágy 



JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – JAVASLATTEVŐ FÁZIS 

15 

  A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek  B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek 

12. 
Nemzetközi és 
országos vízi 

utak 

A vízi út neve  A szakasz (fkm‐fkm)  A vízi út osztálya 

Tisza  544‐403 (Tokaj – Kisköre)  III 

Tisza  403‐254 (Kisköre – Csongrád)  II 

Hármas‐Körös  91‐0  II 

Hortobágy – Berettyó főcsat.  7‐0  II 
 

13.     
Térségi  

kikötő 

Meglévő elemek: 

 Abádszalók, 

 Tiszafüred 

Tervezett elemek: 

 Kőtelek 

 Kunszentmárton,  

 Martfű, 

 Mezőtúr,  

 Nagykörű,  

 Öcsöd,  

 Szelevény 

 Szolnok 

 Tiszabő 

 Tiszabura,  

 Tiszaderzs 

 Tiszakürt,  

 Tiszainoka,  

 Tiszapüspöki,  

 Tiszaroff,   

 Tiszasas,  

 Tiszasüly 

 Tiszaszőlős 

 Tiszavárkony 

 Vezseny 
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14.   
  Kompátkelő‐

hely 

Meglévő elemek: 

 Nagykörű – Fegyvernek 

 Nagyrév – Tiszakécske (Bács‐Kiskun megye) 

 Tiszainoka – Tiszakécske (Bács‐Kiskun megye)  

 Tiszaroff – Tiszasüly 

 Vezseny – Tiszaföldvár 

Tervezett elemek: 

 Tiszavárkony – Rákóczifalva 

15.     

5‐50 MW 
közötti 
névleges 
teljesítő‐
képességű 
erőmű  

Tervezett elemek: 

 Szászberek 

 Szolnok 

 Túrkeve (2) 

16. 

750 kV‐os 
átviteli hálózat 
távvezeték 

elemei 

 (Albertirsa) – Szolnok – (Hajdúböszörmény – Kisvárda térsége – 
Barabás – (Ukrajna)) 

Térségi 
ellátást 
biztosító 
132 kV‐os 
elosztó 
hálózati 

távvezeték 

 Szolnok – Törökszentmiklós 

 Szolnok – Újszász – Jászfényszaru – Hatvan 

 Jászfényszaru – Nagykáta 

 Szolnok – Cegléd 

 Szolnok – Martfű – Mezőtúr – (Szarvas) 

 Szolnok – (Városföld) 

 Tiszafüred – Karcag – Kisújszállás – Túrkeve – Mezőtúr 

400 kV‐os 
átviteli hálózat 
távvezeték 

elemei 

Meglévő elemek: 

 (Albertirsa – Cegléd) – Szolnok 

 Szolnok – Mezőtúr – (Békéscsaba) 

Tervezett elem: 

– Szolnok – (Nyárlőrinc) 

220 kV‐os 
átviteli hálózat 
távvezeték 

elemei 

 (Detk) – Szolnok 

 (Sajószöged) – Szolnok 

 Szolnok – (Szeged) 



JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – JAVASLATTEVŐ FÁZIS 

17 

  A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek  B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek 

17. 
Földgáz‐
szállító 

vezetékek 

 100:  ((Ukrajna) – Beregdaróc – Kisvarsány – Nyírbogdány 
– Nemesbikk – Füzesabony – Nagyfüged – Zsámbok) 

 100‐12: (Csány) – Jászberény 

 101:  ((Ukrajna)  – Beregdaróc  – Kisvarsány  – Nyírgyulaj  – 
Hajdúszoboszló – Püspökladány – Ecsegfalva) ‐ Mezőtúr 

 101‐10: (Bucsa) – Karcag 

 103:  (Nagyhegyes)  –  Kenderes  –  Törökszentmiklós  – 
Szolnok – (Cegléd – Vecsés) 

 103‐02: Karcag 

 103‐03: Karcag 

 103‐04: Karcag – Kunmadaras 

 103‐05: Kunmadaras 

 103‐06: Kenderes – Kisújszállás 

 103‐07: Törökszentmiklós 

 103‐08: Törökszentmiklós – Kétpó – Mezőtúr 

 103‐09: Szajol – Martfű 

 103‐10: Szajol 

 103‐11: Szajol 

 104: Kenderes – Tiszaörs – (Tiszacsege – Tiszaújváros) 

 300: Mezőtúr –  (Szarvas – Szentes – Mindszent – Szeged 
[Kiskundorozsma]) 

 301: Mezőtúr – Öcsöd – Tiszainoka –  (Lakitelek – Város‐
föld) 

 301‐01: Kunszentmárton 

 302: Mezőtúr – Öcsöd – Tiszainoka –  (Lakitelek – Város‐
föld) 

 302‐01: Kunszentmárton 

Földgáz‐
elosztó 
vezeték 

 (Abony) – Újszász – Zagyvarékas 

 Abádszalók – Tiszaszentimre 

 Alattyán – Jásztelek – Jászjákóhalma – Jászdózsa 

 Fegyvernek – Nagykörű – Kőtelek – Tiszasüly 

 Fegyvernek – Tiszabő – Tiszagyenda – Tiszaroff 

 Jánoshida – Jászboldogháza 

 Jánoshida – Jászfelsőszentgyörgy – Jászladány – Besenyszög 

 Jászdózsa – Jászapáti – Jászkisér ‐ Jászivány 

 Jászárokszállás 

 Jászberény 

 Jászfényszaru – Pusztamonostor 

 Jászszentandrás 

 Karcag 

 Kétpó 

 Kőtelek – Hunyadfalva 

 Kuncsorba – Örményes 

 Kunhegyes – Kenderes 

 Kunmadaras – Berekfürdő 

 Kunmadaras – Tiszaszentimre 

 Kunszentmárton 

 Kunszentmárton – Tiszaföldvár 

 Martfű – Kengyel 

 Martfű – Mezőhék 

 Martfű – Rákócziújfalu – Rákóczifalva 

 Mezőtúr – Túrkeve 

 Nagyiván ‐ Tiszafüred 

 Nagyiván – Tiszaörs – Tiszaszentimre 

 Nagykörű – Csataszög 

 Nagyrév – Tiszainoka 

 Öcsöd – Mesterszállás 

 Szajol 
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 Szászberek – Jászladány 

 Szelevény 

 Szolnok 

 Szolnok – Tószeg 

 Tiszabura 

 Tiszaföldvár 

 Tiszafüred (– Egyek) 

 Tiszagyenda 

 Tiszaigar – Tiszaörs 

 Tiszainoka – Tiszakürt 

 Tiszajenő – Vezseny 

 Tiszapüspöki 

 Tiszaroff – Tiszabura 

 Tiszasas – Csépa – Szelevény – Cserkeszőlő – Kunszentmárton 

 Tiszaszentimre – Tomajmonostora 

 Tiszavárkony 

 Tószeg – Tiszavárkony – Tiszajenő 

 Törökszentmiklós – Tiszatenyő 

 Túrkeve 

 Újszász 

 Zagyvarékas 

18. 
Kőolajszállító 
vezetékek 

 Barátság  II.:  (Ukrajna)  –  Fényeslitke  –  Tiszavasvári  – 
 Mezőcsát – Kál – Zsámbok – Százhalombatta 

   
19. 

Termékszállító
‐vezetékek 

 Tiszaújváros – Mezőkövesd – Vámosgyörk – Zsámbok – Üllő 
– Százhalombatta 

 Szajol – Tiszasüly – Füzesabony – Tiszaújváros 

 Szajol – Tiszasüly – Füzesabony – Tiszaújváros 

 Százhalombatta – Ócsa – Cegléd – Szajol 

 Százhalombatta – Ócsa – Cegléd – Szajol 
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20. 
Országos vízi 
létesítmények 

1. VTT‐tározók (meglévő):  

 Hanyi‐Tiszasülyi (Jászkisér, Tiszasüly, Pély (Heves m.) 

 Tiszaroffi (Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszaroff) 

 Nagykunsági (Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabura, Tiszagyenda, 
Tiszaroff) 

 
2. Országos vízkár‐elhárítási célú tározók (meglévő): 

 Zagyván, Tarnán: 

Borsóhalmi szükségtározó (Jászjákóhalma, Jászberény) 

 Zagyván: 

Jásztelki (Jászberény, Jásztelek, Jánoshida) 
 
3. Kiemelt jelentőségű vízi építmények (meglévő): 

 Kiskörei vízlépcső (Abádszalók, Kisköre) 

 
4. Országos csatornák (meglevő): 

 Hamvas‐főcsatorna (Földes, Püspökladány) 

 Jászsági‐főcsatorna (Kisköre, Tiszasüly) 

 Karcagi II. főcsatorna (Karcag) 

 Millér‐csatorna (Szolnok, Jászkisér) 

 Nagykunsági‐főcsatorna (Abádszalók, Öcsöd) 

 Nagykunsági‐főcsatorna keleti ág (Kisújszállás, Túrkeve) 

 NK‐III‐2. öntözőcsatorna (Karcag, Kunhegyes) 

 Tiszasülyi (28.) csatorna (Tiszasüly, Jászkisér) 

 Villogó‐belvízcsatorna (Abádszalók, Bucsa, Karcag) 

Térségi 
csatorna 

17.  sz.‐csatorna, 22‐2.‐csatorna, 25.‐csatorna,  31.  sz. mellékcsatorna, 

68.  sz.‐csatorna,  100.  sz.‐csatorna,  102.  sz.‐csatorna,  119.  főcsatorna 

(Határ‐árok),  121.  csatorna,  180.‐csatorna,  191.  csatorna,  218.  sz.‐

csatorna,  Ágói‐patak,  Álomzugi‐I.  és  IV.  csatorna,  Ártézi‐csatorna, 

Bánhalmi A. és  IV.  csatorna, Besenyszögi öntözőcsatorna, Bivaly‐tói‐

csatorna,  Bugyogó  patak,  Büdös‐éri‐csatorna,  Cibakháza‐Martfűi‐

csatorna,  Csépa‐Nagyszékháti‐csatorna,  Cserőközi‐Holt‐Tisza, Csíkos 

I.‐csatorna, Csudaballai‐csatorna, Demeter‐ér, Dobai 19. sz.‐csatorna, 

Egyesült‐Tápió,  Füredi‐úti‐csatorna,  Füredkócsi‐tározó 

lecsapolócsatorna,  Gástyás  I  és  II.  öntözőcsatorna,  Gerje‐lecsapoló‐

csatorna,  Gyilkos‐I.  csatorna,  Gyór‐árok,  Halászteleki‐I‐IV. 

öntözőcsatorna,  Harangzugi‐I.  csatorna  meghosszabbítás,  Hídszegi‐

csatorna, Holt‐Millér‐csatorna, Horgavölgyi‐csatorna, I‐11.‐csatorna, I‐

13.  (Kishék‐ér)  csatorna,  II‐3  csatorna,  III‐4.‐csatorna,  Irgócstói‐, 

Irgócstói I‐1. csatorna, IV. csatorna, Jákóhalmi‐II‐1.‐csatorna, Jánoshiai 

határárok, Jászszentandrási‐csatorna, J‐III‐2. és J‐III‐3. öntözőcsatorna, 

Kakat‐csatorna,  Karcagi  csatornák:  I.,  I‐6‐2.,  I‐8.,  I‐9.,  II‐15‐a,  III.; 

Keleti‐Gyilkos‐csatorna,  Kender‐ér,  Kengyeli‐csatorna,  Kétpói‐III.  

Mezőtúri‐VI. összekötő öntözőcsatorna, Kiritó‐keleti csatorna, Kisfoki‐

3.  csatorna,  Kisfoki‐csatorna,  Kiskengyeli‐csatorna,  Kisújszállási 

csatornák:  II.,  II‐2.,  II‐23.,  III.,  XLII.,  XXXII.,  XVII‐3.;  Kőrös‐ér,  Közös‐

csatorna,  KSZ‐1.  csatorna,  Kunere‐csatorna,  Kungyalui‐I.  csatorna, 

Kungyalui‐I‐6.  csatorna,  Kungyalui‐II.  csatorna,  Kunlaposi‐csatorna, 

Kútréti‐V.  öntözőcsatorna,  Lineár‐tápcsatorna,  Mély‐ér‐Fehértói‐

csatorna,  Mesterszállási‐IV.  és  IV‐6.  csatornák,  Mezőtúri  csatornák: 

VII.,  VIII.,  XIII.;  Millér‐Szászbereki  (32.)‐összekötőcsatorna,  Mirhó‐

Gyolcsi‐V. csatorna, N11‐es öntözőcsatorna, N‐15‐csatorna, Nagy‐éri‐

főcsatorna, Nagyfoki csatornák: 3‐14., 3‐6‐2.,  I‐8,  I.,  I‐18‐c.,  II.; Nagy‐

Jaksoréri‐csatorna, Német‐ér, Nk  III‐2‐12  öntözőcsatorna, Nk  III‐2‐6‐

csatorna,  NK‐10‐a.  jobboldali‐övcsatorna,  NK‐10‐b.  jobboldali‐
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  A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek  B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek 

Országos csatornák (tervezett): 

 Jászsági főcsatorna Zagyvai ága 
(Kisköre térsége – Alattyán térsége) 

 Jászsági főcsatorna Zagyvai ága 
(Jászapáti térsége – Jászdózsa térsége) 

övcsatorna,  Nk‐11.  jobboldali‐övcsatorna,  Nk‐15‐b.  baloldali‐

övcsatorna,  Nk‐7.  jobboldali‐övcsatorna,  Nk‐III‐2‐2.  öntözőcsatorna, 

Nk‐III‐2‐2‐2.  öntözőcsatorna, Nk‐IV‐1.  öntözőcsatorna, Nk‐Keleti‐ág‐

1‐a.  jobboldali‐övcsatorna,  Nk‐Keleti‐ág‐1‐b.  jobboldali‐övcsatorna, 

Nk‐Keleti‐ág‐2‐b.  jobboldali‐övcsatorna,  Nk‐V‐1.  csatorna,  Nk‐VII‐1. 

öntözőcsatorna,  Nk‐X‐2.  öntözőcsatorna,  Nk‐XII‐1.  öntözőcsatorna, 

Nk‐XII‐1‐1.  öntözőcsatorna,  Óballai‐I.  csatorna,  Örvényabádi  2.‐

csatorna  (Örvényi‐főcsatorna),  Örvényfennsíki‐I.  csatorna,  Peresi‐

Holt‐Körös, Reketyés‐ér  I. és  II., Sarkadéri‐I. és –V.‐csatorna, Sarkad‐

Mérges‐Sáros‐ér,  Sároséri‐I.‐mellékcsatorna,  Sulymos‐Homoktói‐

csatorna,  Surjányi‐öntözőcsatorna,  Szajoli‐I.  csatorna,  Szandazugi‐

csatorna, Szarv‐ágy‐patak, Székes‐ér, Szőlőkalja‐belvízcsatorna, Tápió 

lecsapoló‐csatorna, Tégláslaposi‐csatorna, Tisza Bal parti  szivárgó 2., 

Tiszabői‐csatorna,  Tiszaderzsi‐3.  csatorna,  Tiszafüredi 

öntözőcsatornák:  I.,  II.,  III.,  IV.,  VI.  (Makkor‐csatorna);  Tiszafüredi 

öntöző‐főcsatorna,  Tiszafüredi‐főcsatorna,  Tiszagyendai 

öntözőcsatorna,  Tisza‐II.  szivárgócsatorna,  Tiszapüspöki‐

öntözőcsatorna,  Tiszavárkony‐I.  csatorna,  Tiszavárkony‐Jászkarajenő 

útmenti  összekötőcsatorna,  Tk‐1.  csatorna,  Tóközei‐csatorna, 

Tólaposi‐főcsatorna, Túrkevei‐csatorna, Túrkevei‐XV. csatorna, Túrtői‐

Holt‐Körös,  Üllőlaposi  I‐8‐1‐c‐és  I‐8‐1‐d‐csatorna,  V‐1‐6.  (Kolbászi)‐

csatorna,  Városi‐Zagyva,  Vékony‐ér,  V‐II‐6.‐csatorna,  Villogó 

csatornák: 1‐0‐0., 1‐10., 1‐11., 1‐11‐a., Villogó‐belvízcsatorna, Villogó‐

magas‐öntözőcsatorna; X. csatorna 

21.   
 

Térségi  

hulladék‐
kezelő 

 Jásztelek 

 Karcag 

 Kétpó 

 Tiszafüred 

 Szelevény 
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3. A SZÁMÚ MELLÉKLET AZ …../….. (….) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELETHEZ: 

A MEGYE TÉRSÉGI ÖVEZETEI 

(lásd külön tervlapon) 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ …../….. (….) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELETHEZ: 

A TELEPÜLÉSEK TÉRSÉGI ÖVEZETEKKEL VALÓ ÉRINTETTSÉGE 

(lásd pdf‐ben) 



3.4. 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15

Magterületének 
övezete

Pufferterületének 
övezete

Ökológiai folyosójának 
övezete

Jászapáti × × × × × × × × × ×
Alattyán ×××××××× ×

Jánoshida ×××××× ×
Jászalsószentgyörgy ××××××× ×

Jászdózsa ×××××××
Jászivány ××××××× ×
Jászkisér ×××××××××××××

Jászladány ×××× × ×
Jászszentandrás ××××××××

Jászberény ×××××××××××××××××
Jászágó ××××××× ×

Jászárokszállás ××××××× × × ×
Jászboldogháza ×××××××××

Jászfelsőszentgyörgy ××××××××××××
Jászfényszaru ××××××× × × × ×
Jászjákóhalma ××××××××××××

Jásztelek ××××××××××××
Pusztamonostor ×××××××× ×

Karcag ×××××××××××××××××
Berekfürdő ×××××××× ×
Kenderes ×××××××××××

Kisújszállás ×××××××××××××
Kunmadaras ×××××××××××× ×

Kunhegyes ×××××××××××××
Abádszalók ××××××××××××××

Tiszabő ××××××××× ×
Tiszabura ××××××××× ×

Tiszagyenda ××××××××× ×
Tiszaroff ×××××××× ×

Tomajmonostora ×××

Kunszentmárton ×××××××××××××××
Cibakháza ××××××××× ×

Csépa ×××××××××× ×
Cserkeszőlő ×××××××××××

Nagyrév ××××××× ×
Öcsöd ××××××××××××

Szelevény ×××××××××××
Tiszaföldvár ×××××××××××××××
Tiszainoka ××××××× ×
Tiszakürt ×××××××××××
Tiszasas ××××××××× ×

Mezőtúr ××××××××××××××××
Kétpó ×××××× ×

Mesterszállás ××××××××××
Mezőhék ×××××× ×
Túrkeve ×××××××××××××××

Szolnok ×××××××××××××××
Besenyszög ××××××××××××
Csataszög ×××××× ×

Hunyadfalva ×× ×× ×
Kőtelek ×××××××× ×
Martfű ×××××××××××

Nagykörű ×××××××××× ×
Rákóczifalva ×××××××××××××
Rákócziújfalu ×××××××× ×

Szajol ××××××××× ×
Szászberek ××××× ×
Tiszajenő ××××××× ×
Tiszasüly ××××××××× ×

Tiszavárkony ×××××××× ×
Tószeg ×××××××××× ×
Újszász ××××××× × × ×
Vezseny ×××××××× ×

Zagyvarékas ××××××× ×

Tiszafüred ××××××××××××××××
Nagyiván × × ×××××× ×

Tiszaderzs ×××××××× ×
Tiszaigar ×××××× × ×
Tiszaörs ××××××× ×

Tiszaszentimre ×××××××××
Tiszaszőlős ××××××××××× ×

Törökszentmiklós ××××××××××××××
Fegyvernek ×××××××××× × ×

Kengyel ××××××××
Kuncsorba ×××× ××
Örményes ×××××××××

Tiszapüspöki ××××××××× ×
Tiszatenyő ××××××

Pusztai 
tájgazdálkodás 

övezete

Rendszeresen 
belvízjárta terület 

övezete

Honvédelmi és katonai 
célú terület övezete

Tanyás térség övezete

Térszerkezeti 
szempontból jelentős 

térszervező 
települések

Térgégi 
együttműködések 

övezete

Ártéri tájgazdálkodás 
övezete

Erdőtelepítésre 
javasolt terület 

övezete

Tájképvédelmi terület 
övezete

Világörökség és 
világörökség 

várományos terület 
övezete

Vízminőség-védelmi 
terület övezete

Nagyvízi meder 
övezete és a VTT-
tározók övezete 

Ásványi nyersanyag-
vagyon-terület 

övezete 

3.2.
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3.3 

számú melléklete alapján

Ökológiai hálózat

3.1.

Kiváló termőhelyi 
adottságú szántók 

övezete

Jó termőhelyi 
adottságú szántók 

övezete
Erdők övezete

A rendelet

T
ö

rö
ks

ze
n

tm
ik

ló
si

K
u

n
sz

en
tm

ár
to

n
i

M
ez

ő
tú

ri
S

zo
ln

o
ki

Já
sz

ap
át

i
Já

sz
b

er
én

yi
K

ar
ca

g
i

Já
rá

s

Település

4. SZ. MELLÉKLET A ..../....... (..........) KR. SZÁMÚ RENDELETHEZ: A TELEPÜLÉSEK  ORSZÁGOS ÉS MEGYEI ÖVEZETEKKEL VALÓ ÉRINTETTSÉGE


