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1. SZERKEZETI TERVLAP

A településszerkezeti terv rajzi munkarészei
- a T1 jelű, „Településszerkezeti tervlap 1” című tervlap és
- a T2 jelű, „Településszerkezeti tervlap 2” című tervlap.

A településszerkezeti terv rajzi munkarészeit – PDF formátumban – a jelen
dokumentáció 1. melléklete tartalmazza.

2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

2.1. A területfelhasználás

A település egyes területrészeinek területfelhasználását – a vonatkozó jogszabályi
előírásokkal összhangban és a településrendezési céloknak megfelelően – a T1 jelű
tervlap állapítja meg.

A korábbi területfelhasználáshoz képest bekövetkezett változások területeit a T1 jelű
tervlap határolja le, a változások részletezését és indoklását az alátámasztó javaslat
tartalmazza.

2.2. A tájrendezés és természetvédelem

A tájrendezés vonatkozásában a településen jelenleg és a jövőben is meghatározó
jelentőséggel bír a mezőgazdaság, azon belül a szántóföldi növénytermesztés és az
állattartás. A szerkezeti terv biztosítja ennek feltételeit a tájkarakter megőrzése,
erősítése és a táji, természeti értékek védelme szem előtt tartásával.

A védett táji-természeti értékeket a T2 jelű tervlap ábrázolja. A védett értékek
megőrzésének lehetőségét biztosítja a szerkezeti terv.

2.3. A zöldfelületi rendszer

A zöldfelületi rendszer településszerkezeti jelentőségű elemeit a T2 jelű tervlap
ábrázolja. A zöldfelületi rendszer fejlesztésének lehetőségét – szem előtt tartva az
alátámasztó javaslat által megfogalmazottakat – a szerkezeti terv biztosítja.

2.4 Az örökségvédelem

Az országos vagy helyi jogszabály által védett örökségi értékeket, területeket és
objektumokat – esetleges azonosítóik feltüntetésével – a T2 jelű tervlap ábrázolja. A
védett értékek adatait az alátámasztó javaslat részletezi.

A védett értékek megőrzésének lehetőségét a szerkezeti terv biztosítja.
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2.5. A közlekedés

A települési közlekedési infrastruktúra országos és helyi jelentőségű, meglévő és
tervezett elemeit a T1 jelű tervlap ábrázolja.

Térségi jelentőségű fejlesztés a tervezett kerékpárút-fejlesztés. A helyi jelentőségű
úthálózat vonatkozásában a szerkezeti terv megállapítja a gyűjtőút-hálózat bővítésének
és egyes kiszolgáló utak létesítésének nyomvonalait az alátámasztó javaslatban
foglaltaknak megfelelően.

2.6. A közműellátás

A települési közmű infrastruktúra országos és helyi, meglévő és tervezett,
településszerkezeti jelentőségű elemeit a T1 jelű tervlap ábrázolja.

Településszerkezeti jelentőségű közműfejlesztést a szerkezeti terv nem irányoz elő. Az
egyéb jellegű fejlesztések lehetőségét – az alátámasztó javaslatban foglaltaknak
megfelelően – a szerkezeti terv biztosítja.

2.7. A környezetvédelem

A településszerkezeti tervben – illetve az annak alapjául szolgáló rendezési célok,
valamint a jelenleg ismert építési-beruházási tervek között – nincs olyan elem, ami
előre láthatólag jelentős hatást gyakorolna a települési környezetre.
A részletes vizsgálatot az önállóan dokumentált környezeti érékelés tartalmazza.

A települési környezeti állapota megőrzésének, javításának lehetőségét a szerkezeti
terv biztosítja.

2.8. A védőterületek és védősávok (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő
elemeket is)

A T2 jelű tervlapon feltüntetett víz, gáz közműlétesítmény védőterületén és hírközlési
védőterületen kívül egyéb, településszerkezeti jelentőségű védőterület, védősáv nincs
a település területén.

2.9. A korlátozások (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket is)

A település területén építési vagy területhasználati, településszerkezeti jelentőségű,
más jogszabályban megállapított korlátozások az alábbi tervi elemekhez
kapcsolódhatnak:
- területfelhasználási besorolás (ld. T1 jelű tervlap),
- meglévő vagy tervezett közlekedési létesítmény (ld. T1 jelű tervlap),
- meglévő közmű létesítmény (ld. T1 jelű tervlap),
- táji-természeti védelem (ld. T2 jelű tervlap),
- művi értékvédelem (ld. T2 jelű tervlap),
- védőterület, védősáv (ld. T2 jelű tervlap),
- ásványi nyersanyag-lelőhelyek (ld. T2 jelű tervlap).
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A helyi építési korlátozásokat – az alátámasztó javaslatban foglalt szabályozási
koncepció alapján – a helyi építési szabályzat fogja megállapítani.

3. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

A rendezési célokat – azaz a hatályos településrendezési eszközökhöz képest
megvalósítandó változásokat – az alátámasztó javaslat mellékelte részletezi, a
településszerkezeti változások bemutatását pedig az alátámasztó javaslat 1.2 jelű része
tartalmazza.

A helyi építési szabályok megállapításán túl önkormányzati beavatkozást igényel vagy
igényelhet az alábbi rendezési célok megvalósítása:
- helyi kiszolgáló utak létesítése (3., 6., 24. és 25. rendezési célok),
- a gyűjtőúthálózat bővítése (4. rendezési cél),
- a belterületi kerékpárút-hálózat fejlesztése (5. rendezési cél),
- a bányató környezetének rendezése (11. rendezési cél),
- a belterületi határ módosítása (14. rendezési cél).

A tervezett változások között ütemezést, precedencia-sorrendet – a műszaki
szükségszerűségeken túl – a szerkezeti terv nem határoz meg.

4. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

területfelhasználás terület települési részarány

Lakóterület
kisvárosias lakóterület 22,7187 ha 0,3 %
falusias lakóterület 931,1694 ha 11,6 %

Vegyes terület
településközpont vegyes terület 18,433 ha 0,2 %
intézményterület vegyes terület 2,2305 ha 0 %

Gazdasági terület
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület 65,5417 ha 0,8 %

egyéb (nem zavaró hatású) ipari
gazdasági terület 30,0499 ha 0,4 %

Üdülőterület
üdülőházas üdülőterület 0,1048 ha 0 %
hétvégiházas üdülőterület 7,5173 ha 0,1 %

Beépítésre szánt különleges terüket
oktatási központok területe 16,1425 ha 0,2 %
nagykiterjedésű sportolási célú
terület 23,9609 ha 0,3 %
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hulladékkezelő, -lerakó területe 6,5267 ha 0,1 %
közlekedéshez kapcsolódó épület
elhelyezésére szolgáló terület 0,2162 ha 0 %

temető területe 8,8682 ha 0,1 %
mezőgazdasági üzemi terület 111,7949 ha 1,4 %
beépítésre szánt egyéb különleges
terület 5,047 ha 0,1 %

Közlekedési terület
közúti közlekedési terület 323,3763 ha 4 %
kötöttpályás közlekedési terület 20,439 ha 0,3 %

Zöldterölet
közkert zöldterület 14,8204 ha 0,2 %

Erdőterölet
védelmi erdőterület 196,5671 ha 2,4 %
közjóléti erdőterület 0,6923 ha 0 %

Mezőgazdasági terület

általános mezőgazdasági terület 5989,3088 ha 74,6 %

Vízgazdálkodási terület
vízgazdálkodási terület 236,6605 ha 2,9 %

Beépítésre nem szánt különleges terüket
beépítésre nem szánt egyéb
különleges terület 1,5574 ha 0 %

Összesen
8033,7435 ha 100 %

5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

Az Országos Területrendezési Tervet (OTrT) a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (Trtv.) állapítja
meg. Tekintettel arra, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervet (MTrT) megállapító 3/2020. (V.
13.) önkormányzati rendelete a Trtv. alapján, azzal összhangban készült, jelenleg
elegendő az MTrT-vel való összhang vizsgálata.

Az MTrT Térségi Szerkezeti Tervének vonatkozó részlete:
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Jelmagyarázat a Térségi Szerkezeti Tervhez:

5.1 A területfelhasználási kategóriák területére vonatkozó előírások és azok teljesülése

erdőgazdálkodási térség (1003,1181 ha)
előírás „az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget

lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az
erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok
figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként
differenciáltan lehatárolni”
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teljesülés A szerkezeti terv a erdőgazdálkodási térség területfelhasználási
egységek területén az erdőterület területfelhasználási egységet a
térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint jelöli ki.

mezőgazdasági térség (5462,9898 ha)
előírás „a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a

mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem
jelölhető ki”

teljesülés A szerkezeti terv a mezőgazdasági térség területfelhasználási
egységek területét az alábbiak szerint sorolja be:
- vízgazdálkodási terület: 102,2337 ha (1,9 %),
- közúti közlekedési terület: 167,9558 ha (3,1 %),
- általános mezőgazdasági terület: 5158,477 ha (94,4 %),
- védelmi erdőterület: 9,0382 ha (0,2 %),
- falusias lakóterület: 5,4799 ha (0,1 %),
- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület: 7,4244 ha (0,1 %),
- kötöttpályás közlekedési terület: 10,081 ha (0,2 %).

vízgazdálkodási térség (134,9574 ha)
előírás „a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését

megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek
kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú
erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület,
természetközeli terület, zöldterület,, továbbá különleges honvédelmi,
katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú
erdőterület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett
vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani”

teljesülés A szerkezeti terv a vízgazdálkodási térség területfelhasználási
egységek területét az alábbiak szerint sorolja be:
- vízgazdálkodási terület: 124,7633 ha (92,4 %),
- védelmi erdőterület: 3,1283 ha (2,3 %),
- általános mezőgazdasági terület: 6,6834 ha (5,0 %),
- mezőgazdasági üzemi terület: 0,3808 ha (0,3 %), a törvény
hatálybalépését megelőzően ipari gazdasági területbe sorolva.

települési térség
előírás „a települési térség területén bármely építési övezet, övezet

kijelölhető”
teljesülés Az előírás teljesül.

sajátos területfelhasználású térség
előírás „a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett

felhasználásának megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési,
erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési övezetbe kell
sorolni”

teljesülés A település területét nem érinti sajátos területfelhasználású térség.



9

5.2 Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatokra és egyedi építményekre
vonatkozó előírások és azok teljesülése

előírás „az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a
műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek helyét a kiemelt
térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott
térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni”

teljesülés A szerkezeti terv nem változtatja meg a térségi jelentőségű
infrastruktúra-elemek térbeli rendjét..

5.3 A térségi övezetek területére vonatkozó előírások és azok teljesülése

Ökológiai hálózat magterületének övezete

előírás „Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol az
Ország Szerkezeti Terve ... települési térséget határoz meg – csak ...
olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai
hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti.
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki, kivéve, ha ...”

teljesülés A szerkezeti terv az ökológiai hálózat magterületének övezetében
általános mezőgazdasági területet, védelmi erdőterületet és
vízgazdálkodási területet jelöl ki.
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Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

előírás „Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében – kivéve,
ahol az Ország Szerkezeti Terve ... települési térséget határoz meg –
csak olyan ... övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok
kapcsolatait nem veszélyezteti.
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha ...”

teljesülés A szerkezeti terv az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezetében általános mezőgazdasági területet, védelmi erdőterületet
és vízgazdálkodási területet jelöl ki.

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
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előírás „Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az
Ország Szerkezeti Terve ... települési térséget határoz meg – csak
olyan ... övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai
hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti.
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében ... a
településrendezési terv beépítésre szánt területet csak abban az
esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai
folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji
értékeit nem veszélyezteti. ”

teljesülés A szerkezeti terv az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében
beépítésre szánt területet nem jelöl ki.

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

előírás „Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt
terület – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve ... települési
térséget határoz meg – csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági
eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető
ki.”

teljesülés A szerkezeti terv a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében
beépítésre szánt területet nem jelöl ki.
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Erdők övezete

előírás „Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a
településrendezési tervében legalább 95%-ban erdőterület övezetbe
kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt
beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2)
bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti
Terve ... által kijelölt települési térség területein lévő erdők
övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.”

teljesülés Az országos települési térségben nem lévő erdők övezetébe sorolt
településrészek területe összesen 186,2741 ha, a szerkezeti terv
ebből
- védelmi erdőterület: 185,8703 ha (99,8 %),
- vízgazdálkodási terület: 0,3653 ha (0,2 %)
területfelhasználást jelöl ki.

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
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előírás „A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági
terület területfelhasználási egység területét elsősorban – a kiváló
termőhelyi adottságú szántók övezete mellett – a jó termőhelyi
adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni.”

teljesülés A szerkezeti terv megfelel a javaslatnak.

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

előírás „A településrendezési eszközök készítése során az Országos
Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület
területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és
településrendezési célokkal összhangban – a természeti és kulturális
örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület
övezet területén javasolt kijelölni.”

teljesülés A szerkezeti terv nem jelöl ki az Országos Erdőállomány Adattárban
nem szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket.

Tájképvédelmi terület övezete
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előírás „A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi
egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba
illesztés biztosítása érdekében – ...– meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az
építés helyi rendjének egyedi szabályait ...”

teljesülés A szerkezeti terv az előírásnak megfelelően meghatározza az érintett
településrészek területfelhasználását.

Vízminőség-védelmi terület övezete

előírás „A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési
szabályzatban kell megállapítani.”

teljesülés A rendelkezésre álló adatok alapján a településen vízvédelemmel
érintett terület a T2 jelű tervlapon feltüntetett „víz közműlétesítmény
védőterülete”.
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Nagyvízi meder övezete

előírás „A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki.”

teljesülés A szerkezeti terv ebben az övezetben új beépítésre szánt terület nem
jelöl ki.

Ásványi nyersanyagvagyon övezete

előírás „Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
Az ... [így kijelölt] ... területen, a településrendezési eszközökben
csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet
jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését
nem lehetetleníti el. ”
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teljesülés Az ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett területek
tényleges kiterjedésének lehatárolását – a szénhidrogén és CO2

bányatelkek területét – a T2 jelű tervlap ábrázolja.

(Megjegyzés:
A „Tiszaföldvár - I. agyag” megnevezésű szilárd ásványi nyersanyag
bányatelek területén hosszú ideje nem folyik tényleges bányászati
tevékenység, ezért a szerkezeti terv ezt nem sorolja az övezet
tényleges kiterjedésébe.)

A szerkezeti tervben meghatározott területfelhasználás az ásványi
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

előírás „A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a működési területével
érintett vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. ”

teljesülés A szerkezeti terv a rendszeresen belvízjárta terület övezetében új
beépítésre szánt területet nem jelöl ki.
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Térszervező városok övezete (egyéb térszervező város)

előírás „A beépítésre szánt területeken olyan területfelhasználási egységet
kell kijelölni, amely erősíti az adott város 3.12 melléklet szerinti
térszervező szerepét.
Településrendezési eszközök készítése és módosítása során 2 ha,
vagy annál nagyobb egybefüggő lakóterület kijelölése esetén a Trtv.
12. §. (3) bekezdése helyett a következő előírást kell alkalmazni: új
lakóterület csak úgy jelölhető ki, ha ezzel egyidejűleg az új
lakóterület területének 10 %–ával megegyező, vagy annál nagyobb
területű új zöldterület is kijelölésre kerül, mely zöldterület
közvetlenül kapcsolódik az új lakóterülethez és illeszkedik a
település zöldfelületi rendszeréhez
Településrendezési eszközök készítése és módosítása során 2 ha–nál
nagyobb új beépítésre szánt gazdasági terület, lakóterület kijelölése
csak telepítési tanulmányterv alapján történhet.”

teljesülés A szerkezeti tervben kijelölt beépítésre szánt területek – előre
láthatólag –erősítik a város térszervező szerepét.
A szerkezeti terv nem jelöl ki 2 ha vagy nagyobb új lakó- vagy
gazdasági területet.
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Ártéri tájgazdálkodás övezete

előírás „A nagyvízi meder területét (hullámtér) a településrendezési
eszközökben csak úgy lehet vízgazdálkodási terület
területfelhasználási egységbe sorolni, ha egyben az OTÉK 6. § (5)
bekezdése figyelembevételével a valós területhasználatnak
megfelelő területfelhasználás is kijelölésre kerül.
Az övezet területén lévő vizes élőhelyeket, holtágakat, morotvákat
természetközeli terület vagy vízgazdálkodási terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
A térségi szerkezeti tervben szereplő kikötő területét beépítésre nem
szánt különleges területbe kell sorolni.
Az övezet területén új hétvégi házas üdülőterület nem jelölhető ki.”

teljesülés A szerkezeti tervben kijelölt, a nagyvízi meder övezetében lévő
vízgazdálkodási területek valós területhasználatnak megfelelő
területfelhasználás is vízgazdálkodási terület.
Az övezetben lévő, állandó vizes élőhelyeket vízgazdálkodási terület
területfelhasználási egységbe sorolja a szerkezeti terv.
A település területén nincs a térségi szerkezeti tervben szereplő
kikötő.
A szerkezeti terv az övezet területén új hétvégi házas üdülőterület
nem jelöl ki.

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, honvédelmi és katonai
célú terület övezete, VTT-tározók övezete, tanyás területek övezete, földtani
veszélyforrás terület övezete, térségi együttműködések övezete, illetve pusztai
tájgazdálkodás övezete a település területét nem érinti.
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5.4 Új beépítésre szánt terület kijelölése

előírás Új beépítésre szánt területet a jogszabályban megállapított
szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni.
„Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű,
legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület
kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a
zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más
területén kell kijelölni.”

teljesülés Az újonnan beépítésre szánt területek felsorolását a 2. melléklet
tartalmazza.
Az újonnan beépítésre szánt területek kijelölését megelőzően sor
került a megadott szempontok mérlegelésére.
A szerkezeti terv jelentős kiterjedésű új védelmi erdőterületeket jelöl
ki – jobb lehetőség híján – a nagyvízi mederben.

6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

A biológiai aktivitásérték számítását az alátámasztó javaslat tartalmazza.

A számítás eredménye:

A település teljes területének biológiai aktivitásértéke
- a korábban hatályos szerkezeti terv alapján: 27 872,3 pontérték,
- a jelen szerkezeti terv alapján: 28 463,5 pontérték,
A növekmény tehát 591,2 pontérték.

1. melléklet
Tiszaföldvár Város településszerkezeti tervéhez

T1.pdf (a T1 jelű, „Településszerkezeti tervlap 1” című tervlap)
T2.pdf (a T2 jelű, „Településszerkezeti tervlap 2” című tervlap)


