
Térségi területfelhasználási kategóriák
Erdőgazdálkodási térség

Mezőgazdasági térség 

Vízgazdálkodási térség

Települési térség

Sajátos területfelhasználású térség

Műszaki infrastruktúra elemei
Országos jelentőségű
műszaki infrastruktúra-hálózatok
és egyedi építmények

Gyorsforgalmi út - meglévő

Gyorsforgalmi út - tervezett

Főút - meglévő

Főút - tervezett

Nagysebességű vasútvonal - tervezett

Egyéb országos törzshálózati
vasúti pálya - meglévő

Közös felhasználású katonai
és polgári repülőtérré fejleszthető repülőtér - meglévő

Országos kerékpárútvonal - tervezett

750 kV-os átviteli hálózati távvezeték - meglévő

400 kV-os átviteli hálózati távvezeték - meglévő

400 kV-os átviteli hálózati távvezeték - tervezett

220 kV-os átviteli hálózati távvezeték - meglévő

Földgázszállító vezeték - meglévő

Kőolajszállító vezeték - meglévő

Termékvezeték - meglévő

VTT-tározó - meglévő

Országos vízkár-elhárítási célú tározó - meglévő

Kiemelt jelentőségű vízi építmény - meglévő

Országos jelentőségű csatorna - meglévő

Országos jelentőségű csatorna - tervezett

Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal - meglévő

Térségi jelentőségű
műszaki infrastuktúra-hálózat
és egyedi építmények

Térségi szerepű összekötő út - meglévő

Térségi szerepű összekötő út - tervezett

Egyéb mellékút - meglévő

Egyéb mellékút - tervezett

Országos vasúti mellékvonal - meglévő

Térségi repülőtér - meglévő

Térségi kerékpárút - meglévő

Térségi kikötő - meglévő

Térségi kikötő - tervezett

Kompátkelőhely - meglévő

Kompátkelőhely - tervezett

Térségi logisztikai központ - meglévő

5–50 MW közötti névleges
teljesítő–képességű erőmű - tervezett

Térségi ellátást biztosító
132 kV-os elosztó hálózat - meglévő

Térségi ellátást biztosító
132 kV-os elosztó hálózat - tervezett

Földgázelosztó vezeték - meglévő

Térségi csatorna - meglévő

Másodrendű árvízvédelmi fővédvonal
- meglévő

Térségi hulladékkezelők - meglévő

Alaptérképi elemek
Vízfelület, vízfolyás

Településhatár

Megyehatár

Tájékoztató elemek
Településrendszer elemei

Regionális térszervező központ

Térségi térszervező központ
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

FELELŐS  TERVEZŐK
Koszorú Lajos, Város-Teampannon Kft.

TR  01-1346

Tábori Attila, Város-Teampannon Kft.

TR 01-0402

Lázár Tibor, Környezetterv Kft.

TR 01-5041

GENERÁL TERVEZŐ

MEGBÍZÓ KÉPVISELŐJE

Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Mészáros János, megyei főépítész

Lakatos István, irodavezető,

Térségfejlesztési és Külügyi Iroda

TERVEZŐK

LÉPTÉK

Szántó Katalin, Város-Teampannon Kft.

TR 01-2054

Rhorer Ádám,  Közlekedés Kft.

Tkö 01-3157

Vincze Andrea,  Közlekedés Kft.

Tkö 01-8794

 

Szekeres Petra, Város-Teampannon Kft.

 

Tokai Gábor, Város-Teampannon Kft.

 

Matl Szilárd, Város-Teampannon Kft.

 

Szaló Péter, Város-Teampannon Kft.

Környezetterv Kft., Közlekedés Kft.

Város-Teampannon Kft.

1053 Budapest

Veres Pálné u. 7.
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Készült a 102. sorszámú

adatszolgáltatásban szereplő

állami alapadatok

felhasználásával.

Alaptérkép: Open Street Map - © OpenStreetMap közreműködők

(https://www.openstreetmap.org/copyright)
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