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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 ××××××

országos övezetek (Trtv. és MvM rendelet által meghatározott) megyei övezetek (Trtv. és MvM rendelet által meghatározott) egyedileg meghatározott megyei övezetek (Trtv. 24. §-a alapján meghatározható)
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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

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 

Honvédelmi és katonai 
célú terület övezete

Pusztai 
tájgazdálkodás 

övezete

Rendszeresen 
belvízjárta terület 

övezete
Tanyás térség övezete

Térszerkezeti 
szempontból jelentős 

térszervező 
települések

Térgégi 
együttműködések 

övezete

Ártéri tájgazdálkodás 
övezete


