
Térségi területfelhasználási kategóriák

Erdőgazdálkodási térség

Mezőgazdasági térség

Sajátos területfelhasználású térség

Vízgazdálkodási térség

Települési 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

Országos kerékpárút törzshálózati vonal - tervezett

Határkikötő - meglévő

750 kV-os átviteli hálózati távvezeték - meglévő

750 kV-os átviteli hálózati távvezeték - tervezett

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

VTT-tározó - tervezett

Kiemelt jelentőségű vízi építmény - meglévő
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Országos jelentőségű csatorna - meglévő

Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal - meglévő

Veszélyeshulladék-égető mű - 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

Országos vasúti mellékvonal - tervezett

Térségi repülőtér - meglévő

Térségi kerékpárútvonal - tervezett

Térségi kikötő - meglévő

Térségi kikötő - tervezett

Kompátkelőhely - meglévő

Kompátkelőhely - tervezett

Térségi logisztikai központ - meglévő

5-50 MW közötti névleges
teljesítőképességű erőmű  - meglévő

5-50 MW közötti névleges
teljesítőképességű erőmű - tervezett

Térségi ellátást biztosító 132 kV-os
elosztó hálózat - meglévő

Térségi ellátást biztosító 132 kV-os
elosztó hálózat - tervezett

Földgázelosztó vezeték - meglévő

Földgázelosztó vezeték - tervezett

Térségi hulladékkezelők - meglévő

Térségi csatorna

1 millió m3-t meghaladó 
és 10 millió m3-nél kisebb 
térfogatú vízkárelhárítási célú tározás 
és fejlesztési lehetőség
- meglévő

1 millió m3-t meghaladó 
és 10 millió m3-nél kisebb 
térfogatú vízkárelhárítási célú tározás 
és fejlesztési lehetőség
- tervezett

Alaptérképi elemek

Egyéb burkolt út

Településhatár

Megyehatárok

Országhatár

Tájékoztató elemek

Erdőtelepítésre javasolt terület

Településközi összekötő utak - tervezett

Hajdú-Bihar megye
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