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a műemléki környezet határa szerepel a műemléki jelentőségű környezetenbelül is)
(műemléki jelentőségű területen kívül, a 7/A jelű rajzi mellékleten

vasút tengelye

Műemléki környezet határa

Változtatási tilalom határa

HATÁRVONALAK

Tervezett nagysebességű nemzetközi

Megszüntető jel

Földszinten kötelező publikus funció

Gyalogos átjáró

Korlátozott gyalogosátjáró

Híd
Irányadó beépítési vonal

Irányadó szabályozási vonal

Kerítés tilalma

Kötelező kerítés

Közterületi fásítás

Kötelező tetőgerinc irány

Épitészeti szerkesztési tengely

Telken belüli fasor

Vegyedorgalmi út tengelye

Szélerőmű park lehetséges helye

MOSONMAGYARÓVÁR

GLOBÁLIS LÉPTÉK 4

887.733 jelkulcs szélessége
DINAMIKUS FELÜLETEK

Építési hely

Összevont védőterület (utak, közművek,

Felszín alatti vizvédelem miatti korlátozás

Felszíni vizvédelem miatti korlátozás

Kötelezően zöldfelületként tartandó,

Közforgalom elől el nem zárható telekrész

Műemléképület és telke

Tervezett belterületi határ

Beépítésre szánt terület határa

Építési övezet ill. övezet határa

Műemléki jelentőségű környezet határa

Településképvédelem határa

Régészeti lelőhely határa

Világörökség várományos terület határa

Rekultiválandó terület határa

Település körüli 200m-es

Tájvédelmi körzet fokozottan

Szigetközi tájvédelmi körzet határa

Védett zöldfelületi érték határa

Tájképvédelmi terület határa

Kötelező beépítési vonal

Önálló gyalogút tengelye

Kerékpárút

Védett fasor

vasút,bűzös létesítmény,rádióadó védőterülete)

nem beépíthető telekrész

védett terület határa

beépítésmentes terület

VONALAK

Szabályozási vonal

Tervezett telekhatár

Szabályozási szélesség

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK

Meglévő közigazgatási határ

Meglévő belterületi határ

FELÜLETEK
Közterületek

Egyéb felületek

JELKÉPES ELEMEK

Telekhatár, épülethatár

Helyileg védett épület és telke

Telken belüli kötelező fásítás
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I. rendű közlekedési övezet

II. rendű közlekedési övezet

I. rendű közpark övezet

II. rendű közpark övezet
Erdő övezet
Vasút közlekedési övezet

I. rendű vizgazdálkodási övezet (Egyéb vizgazdálkodási)

Felületek

MOSONMAGYARÓVÁR SZABÁLYOZÁSI
TERV JELMAGYARÁZATA

Vonalas elemek hierarchiája
1. Település közigazgatási határa
2. Belterületi határ
3. Beépítésre szánt terület határa külterületen
4. Szabályozási vonal
5. Építési övezeteket, övezeteket elválasztó határvonal
6. Telekhatár

I. rendű vizgazdálkodási övezet (Vízmeder)


