
Ipe ľské Úľa ny
[Ipolyfödém e s]

Drie novo
[Csáb rág som os]

Ča b radský Vrb ovok
[Csáb rág varb ók]

Če lovce
[Csa ll]

Ne nince
[Luka nénye]

Bušince
[Bussa]

Kiarov
[Ipolykér]

Príb e lce
[Fe h érkút]

Širákov
[Sira k]

Ob e ckov
[Eb e ck]

Stre dné Plach tince
[Középpa lojta]

Ma lé Zlie vce
[Alsóze llő]

Če b ovce
[Csáb]

Hrušov
[Ma g asm a jtény]

Horné Plach tince
[Fe lsőpa lojta]

Tre b ušovce
[Te rb e g e c]

Ľub orie čka
[Kislib e rcse]

Opava
[Opava]

Se ľa ny
[Sze lény]

Kosih ovce
[Dacsóke szi]

Lese nice
[Le sze nye]

Če láre
[Csa lár]Bátorová

[Bátorfa lu]

Dolné Plach tince
[Alsópa lojta]

Že lovce
[Zsély]

Ča m ovce
[Csom a te lke ]

Tupá
[Kistom pa]

Sla tina
[Sza la tnya]

Plášťovce
[Pa lást]

Horné Turovce
[Fe lsőtúr]

Hrkovce
[Gyerk]

Ve ľké Turovce
[Na g ytúr]

Ša h y
[Ipolyság ]

Hokovce
[Eg e g ]

Vyškovce nad
Ipľom  [Ipolyvisk]

Horné Se m e rovce
[Fe lsősze m e réd]

Tera ny
[]

Tera ny
[Te rény]

Dudince  []

Dudince
[Gyűg y]

R ykynčice
[R a konca]

Me dovarce
[Mézne ve lő]

Cerovo

Muľa
[R árósm úlyad]

Modrý Ka m e ň
[Kékkő]

Ma lá Ča lom ija
[Kiscsa lom ja]

Olováry
[Óvár]

Dolná Stre h ová
[Alsósztre g ova]

Ma lý Krtíš
[Kiskürtös]

Koláre
[Kóvár]

Vrb ovka
[Ipolyvarb ó]Slove nské Ďarm oty

[Tótg yarm a t]

Ve ľké Straciny
[Na g yh a lom ]

Dolné Strh áre
[Alsóe szte rg ály]

Ipe ľské Predm ostie
[Ipolyh ídvég ]

Pô tor
[Nóg rádsze ntpéte r]

Ve ľká Ča lom ija
[Na g ycsa lom ja]

Nová Ves
[Kürtösújfa lu]

Kováčovce
[Szécsénykovácsi]

Ve ľký Krtíš
[Na g ykürtös]

Ve ľké Zlie vce
[Fe lsőze llő]

Ma lé Straciny
[Kish a lom ]

Zom b or
[Zob or]

Opa tovská Nová
Ve s [Apátújfa lu]

Vinica
[Ipolynyék]

Ba log  nad Ipľom
[Ipolyb a log ]

Se čia nky
[Ipolyszécsényke]

Ďurkovce
[Gyürki]

Vie ska
[Tótkisfa lu]

Ch rastince
[Ipolyh araszti]

Kosih y nad Ipľom
[Ipolyke szi]

Kle ňa ny
[Ke le nye ]

Ka m e nné Kosih y
[Kőke szi]

Gla b ušovce
[Ga láb ocs]

Záh orce
[Erdőm e g ]

Ve ľká Ves nad Ipľom
[Ipolyna g yfa lu]

Dolinka
[Inám ]

Be lina
[Béna]

Biskupice
[Füle kpüspöki]

R adzovce
[R a g yolc]

Ple š
[Füle kpilis]

Lipova ny
[R om h ánypuszta]

Tre nč
[Tőrincs]

Ve ľká nad
Ipľom  [Vilke ]

Ka londa
[Ka londa]

Šurice
[Sőre g ]

Mučín
[Mucsény]

Šia torská Bukovinka
[Sátorosb ánya]

Nová Bašta
[Eg yh ázasb ást]

Hostice
[Ge szte t e ]

Stude ná
[Medvesh ide g kút]

Dub no
[Dob fe ne k]

Ge m e rské
De ch táre  [Détér]

Stará Bašta
[Ób ást]

Ge m e rský Ja b lone c
[Alm ág y]

Ve če lkov
[Vecse klő]

Tach ty
[Ta jti]

Je stice
[Je szte ]Ha jnáčka

[Ajnácskő]Ča ka novce
[Csákányh áza]

Pe trovce
[Göm örpéte rfa la]

R ád

Bükkszék
Szarvaskő

Pe nc

Pilissze ntke re szt Hort

Pe rőcsény

Püspökszilág y

Be kö lce

Mária nosztra

Pócsm e g ye r

Kisném e di

Váckisújfa lu

Vécs

Vácduka
Karácsond

Alde b rő

Döm ös

Szokolya

Ha lm a jug ra

Ba la ton

Mátrasze ntim re

Apc

Parád

Dom oszló

Pilissze ntlászló

Sirok

De m jén

Tarnasze ntm ária

De tk

R e csk

Tófa lu

Szűcsi

Iste nm e ze je

He ve sara nyos

Na g yút

Bükksze nte rzséb e t

Te rpes

Fe dém e s

Kisnána

Sződ

Eg e rb a kta

Sze ntdom onkos
Tarna le le sz

Ga lg a g yörk

Gyöng yösoroszi

Szúcs

Eg e rszólát

Ivád

Vám osg yörk

Pilism arót

Na g yb örzsöny

Mátrade re cske
Bodony

Ze b e g ény

Kápolna

Ludas

Sza jla

Atkár

Markaz

Eg e rcse h i

Tarnazsadány

Ecséd

Gyöng yösh a lász

Vácrátót

Acsa

Be rne ce b aráti

Gyöng yössolym os

Vách artyán

GYÖNGYÖS
NAGYMAR OS

GYÖNGYÖSPATA

Ő R BOTTYÁN

PÉTER VÁSÁR A

SZENTENDR E GÖD

VER PELÉT

SZOB

VÁCVISEGR ÁD

LŐ R INCI

Mátra b a lla

Parádsasvár

Heréd

Fe lde b rő

Püspökh a tva n Za g yvaszántó

Bükksze ntm árton

Ke m e nce Kisfüze s

Verse g

Adács

Kom polt

Bátor

Erdőte le k

Ab asár

Kóspa lla g Eg e rsza lók

Na g ykö kénye s

Duna b og dány

Eg e rb ocs

Na g yfüg e d

Csővár

Váraszó

Ga lg a m ácsa

R ózsasze ntm árton

Kosd Kere cse nd

Gyöng yöstarján

Ipolyda m ásd

Erdőköve sd

Sződlig e t

Kisoroszi

Le ányfa lu

Visonta

Mikófa lva

Na g yréde

Mónosb él

Ta h itótfa lu
Kál

Tarna b od

Pe tőfib ánya

Ve rőce
Kism aros

Csörö g

Pálosvörösm art

Járdánh áza

BOR SODNÁDASD

Arló

Borsodsze ntg yörg y

Dom a h áza

Kissikátor

Ha ng ony
ÓZD

Farkaslyuk

Cserne ly

BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLÉN MEGYESZLOVÁK

IA

PESTMEGYE HE
VE
SM
EG
YE

Alsópe tény

Alsótold

Bánk

Bárna

Be cske

BérBerce lBe rke nye

Bokor

Borsosb e rény

Buják

Ce re d

Csécse

Cserh áth a láp
Cserh átsurány

Cserh átsze ntiván

Csesztve

Csitár

De b e rcsény

De jtár

Diósje nő

Dorog h áza

Drég e lypa lánk

Ecse g

Eg yh ázasde ng e le g

Eg yh ázasg e rg e

Endre fa lva

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Érse kvadke rt

Ete s

Fe lsőpe tény

Fe lsőtold

Ga lg a g uta

Garáb

Héh a lom

He re ncsény

Hollókő

Hont

Horpács

Hug ya g

Iliny

Ipolyszö g

Ipolytarnóc

Ipolyvece

Job b ág yi

Kálló

Kara ncsa lja

Kara ncsb e rény
Kara ncske szi

Kara ncslapujtő

Kara ncsság

Kazár

Kesze g

Kétb odony

Kisb ág yon

Kisb árkány

Kisecse t

Kish artyán

Kozárd

Kutasó

Le g énd

Litke

Lucfa lva

Ludányh a lászi

Ma g yarg éc

Ma g yarnándor

Márkh áza

Mátra m indsze nt

Mátra novák
Mátrasze le

Mátraszőlős

Mátra te re nye

Mátrave re b ély

Mih ályg e rg e

Moh ora Na g yb árkány

Na g yke re sztúr
Na g ylóc

Na g yoroszi
Ne m ti

Nézsa

Nóg rád

Nóg rádköve sd

Nóg rádm arca l

Nóg rádm e g ye r

Nóg rádsáp

Nóg rádsipe k

Nóg rádsza kál

Nőtincs

Őrh a lom

Ősa g árd

Pa lotás

Pa ta k

Pa tvarc

Piliny

Puszta b e rki

R ákóczib ánya
R im óc

R om h ány

Ság újfa lu

Sám sonh áza

Som oskőújfa lu

Sósh artyán

Sza lm a te rcs

Sza nda

Szarvasg e de

Szátok

Szécsénke

Szécsényfe lfa lu

Sze nde h e ly

Sze nte

Szilaspog ony

Szirák

Szuh a

Szurdokpüspöki

Szüg y

TarTerényTere ske

Tolm ács

Va nyarc

Varsány
Vizslás

Za b ar

BALASSAGYAR MAT

BÁTONYTER ENYE

PÁSZTÓR ÉTSÁG

SALGÓTAR JÁN

SZÉCSÉNY

Vízminőség-védelmi terület övezete
3.6. m e llékle t a 3/2020. (III . 12.) önkorm ányza ti re nde le th e z

Alap térkép i elemek 
Ország h a tár
Me g ye h a tár
Te le pülés közig azg a tási h a tára
Te le pülési térség
Vízfe lüle t, vízfolyás
Eg yéb  b urkolt út

Jelmagyarázat 
Vízm inőség -véde lm i te rüle t öve ze te

0 5 101234 km

NÓGR ÁD MEGYE TER ÜLETR ENDEZÉSI TER VE - 2020.

A te rvlap álla m i a lapada tb ázisok fe lh asználásáva l készült. Az ada tszolg álta tás sorszám a: 100.


