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1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK  

1.1.1. A javasolt településszerkezet, terület-felhasználási rendszer 

A kisváros településszerkezetét a domborzat, a 
nagyobb vízfolyások illetve a település történeti 
fejlődése során kialakult közutak valamint a vasút 
határozták meg.  

Egykor a szépen kirajzolódó É-D-i irányú völgyek 
jelölték ki a település helyét, sík területen, az 
igazgatási terület súlypontjában. Délről változatos 
domborzatú erdő- illetve bányaterületek északról 
lankásabb a mező- illetve vízgazdálkodási területek 
határolják a települést. 

A város településszerkezetének kialakítása – a 
rendezési tervek készítése során – a fenti 
adottságokat alapul véve, a magasabb rendű 
területrendezési tervek elhatározásainak, valamint 
az egyéb jogszabályoknak a figyelembe vételével 
történt. Jelen szerkezeti terv is ezen jogszabályi 
háttér alapján készült, figyelembe véve az Országos 
Területrendezési Tervről szóló törvényben rögzített 
terület-felhasználási kategóriákat, műszaki 
infrastruktúra hálózatot. 

Nagymányok közigazgatási területének jellemző használata és a településszerkezeti terv terület-
felhasználási rendszerében tervezett jelentősebb beavatkozások: 

– gazdasági területek kialakítása, meglévők infrastrukturális fejlesztése, 

– az alulhasznosított, önkormányzati tulajdonú barnamezős területek – volt MÁV készlettér, 
volt Brikett üzem – helyzetbe hozása, logisztikai illetve turisztikai célú terület-felhasználás 
biztosítása, 

– bányák (kő-, szénbánya) területének ingatlan nyilvántartási és településrendezési tervi 
összhangjának megteremtése,  

– lakóterület fejlesztése, 
– a hatályos terv szerinti fejlesztési területek felülvizsgálata, szükség szerinti visszavonása. 

A tervezett településszerkezet a város által meghatározott irányokat folytatja, a táji környezet 
elvárásaival összhangban van, és a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott 
elhatározásokon alapszik. 

Nagymányok közigazgatási területének jellemző településszerkezeti tervi terület-felhasználás 
rendszerében tervezett beavatkozásokat az alábbi ábra mutatja: 
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1.1.2. Beépítésre szánt és nem szánt terület-felhasználások 

1.1.1.1. Beépítésre szánt és nem szánt területek 

Nagymányok tervezett településszerkezeti terve az alábbi terület-felhasználási egységeket 
különbözteti meg:  

a) beépítésre szánt területek  

aa) Lakóterület – kisvárosias, falusias lakóterületek (Lk, Lf)  

ab) Vegyes terület – településközponti vegyes illetve intézményi területek (Vt, Vi)  

ac) Gazdasági - kereskedelmi – szolgáltató illetve ipari területek (Gksz, Gip)  

ad) Különleges – sport, pincék, közműelhelyezési, közlekedési célú és turisztikai, rekreációs 
területek (K-Sp, K-P, K-K, K-Közl, Ktr)  
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b) beépítésre nem szánt területek  

ba) Közlekedési és közmű területek (Kö, Kök)  

bb) Zöldterület – Közkert és Közpark (Zkk, Zkp)  

bc) Erdőterület – gazdasági és védelmi célú erdőterületek (Eg, Ev)  

bd) Mezőgazdasági terület - általános és kertes mezőgazdasági terület (Má, Mk)  

be) Vízgazdálkodási terület (V)  

bf) Különleges területek – temető, kálvária és bánya területek (Kb-T, Kb-K, Kb-B) 
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1.1.1.2. Szerkezet meghatározó nyomvonalas elemek 
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Közlekedés 

Nagymányok legjelentősebb forgalmi útja a Kaposszekcső-Bonyhád közötti 6534 j. közút mely K-NY-i 
irányban szeli keresztül a várost és fűzi fel annak jelentősebb közintézményeit. 

A település közlekedési szerkezetében jelentős változást eredményezett az összekötő út mai 
nyomvonalának kialakítása (1980 -84 között), mert ez által tehermentesült a Petőfi S. utca menti 
településrész és vált a településfejlődés – intézményfejlesztés – meghatározó tengelyévé. 

Az összekötő úttal párhuzamosan halad az 50.számú Dombóvár – Bátaszék regionális vasúti pálya. 

Erről az útról illetve vasútról ágaznak le a város közvetlen környezetéhez kapcsolódó további 
települési utak, valamint a megszűnt bányához, brikettgyárhoz vezető egykori állami út és iparvágány 
is. 

Az organikusan fejlődött településszerkezete, a előbb felsorolt főbb közlekedési vonalak már a 18. 
szd. végi katonai felmérésen is szerepelnek, szerkezetet maghatározó szerepük vitathatatlan. 

Zöldfelületi rendszer, vízfolyások:  

Az infrastruktúrális elemeken túl település szerkezetének kialakulásában alapvető szerepe volt az 
Izmény-Györei vízfolyásnak és a medervonalában kialakított tavaknak is. Ez a terület az ökológiai 
folyosó részeként nagy szerepet játszik Nagymányok belterületi tagoltságában. A tó és a környező 
erdős, mocsaras területrészek mind klimatikus, mind esztétikai szempontból a település 
meghatározó elemei. 

Nagymányok belterülete jelentős zöldfelülettel rendelkezik, mely elsősorban a települést átszelő 
vízfolyások partmenti sávjainak köszönhető. 

A másik meghatározó elem és jelentősebb zöldsáv is egyben a Völgység-patak medrét végigkísérő 
terület.. Ez a zöldsáv, folyosó jellege révén alkalmas arra, hogy a külterületi zöldfelületi rendszerrel is 
kapcsolatban álljon. 

A zöldfelületi rendszer meghatározó elemei a következők:  

Külterületen:  

– a közigazgatási terület északi részén mezőgazdasági területek, 

– a vízfolyásokat kísérő nádas illetve gyep területek, 

– déli részén kertgazdasági és erdő területek, erdősávok. 

Belterületen:  

– közparkok  

– közlekedési területek zöldfelületei  

– lakóterületek zöldfelületei  

– nagy zöldfelületű intézmények (művelődési ház, templom, temető, sportpálya…stb.)  

– illetve a vízfolyásokat kísérő zöldterületek. 
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1.1.1.3. Védelmi és korlátozó elemek 

A településszerkezeti terv a hatályos jogszabályoknak megfelelő védősávokat, azaz az 
infrastrukturális elemek védősávjait valamint a tervben meghatározott tevékenységek (terület-
felhasználások) környezeti hatásitól való védelem érdekében, vagy egyes létesítmények védelme 
érdekében védőterületeket jelöl ki az alábbiakban felsorolt helyeken és esetekben: 

VÉDŐSÁVOK 
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a) védősávok kijelölése: 

– A Dombóvár - Bátaszék vasútvonal mellett, a vasúti pálya szélső vágányától számított 
(mindkét oldalra) 50 m távolságban. 

– A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
22/A. §. a) pontja alapján külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren belül 
építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi anyag 
kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított 10 méter távolságon belül 
fa ültetéséhez vagy kivágásához. A településrendezési terv ennek megfelelően az országos 
mellékutak esetében jelöli a szükséges védőtávolságot. 

– Az igazgatási területen (belterülettől északi és déli irányban) keresztül haladó 20 kV-os 
elektromos légvezeték mindkét oldalán 5 méteres védősávot kell biztosítani. 

– Az igazgatási terület észak-nyugati oldalán településre érkező és onnan keleti irányban 
továbbvezető nagyközép nyomású gázvezeték mentén a jogszabályban (építmények 
jellegétől függően) 3 métertől 9 méterig meghatározott védősávot kell biztosítani. 

b) védőterületek kijelölése: 

A településszerkezeti terv meghatározott tevékenységek (terület-felhasználás) környezeti hatásitól 
való védelem érdekében, vagy egyes létesítmények védelme érdekében védőterületet jelöl ki. 

– A belterület északi részén – az északi Iparterület szomszédságában – tervezett lakóterület, 
védelme érdekében a területek északi határán védőerdősáv létesítendő. 

– A belterület északi részén lévő temető terület északi irányú bővítése és az attól északi 
irányban elhelyezkedő tervezett lakóterület között 10 méteres védő erdősáv területet jelöl ki 
a településszerkezeti terv. 

– A belterület Völgységi-patak menti – logisztikai központ, gazdasági területi fejlesztések 
ingatlanjain a vízfolyás védelme érdekében 20 m szélességű védőerdősáv alakítandó ki. 

– csakúgy mint a Déli-iparterület nyugati részén tervezett gazdasági területek lakóterülettel 
határos oldalán, ahol a kialakult területek védelme érdekében 10 méter szélességű, gazdasági 
területen belüli fásított terület (védőzóna) létesítendő. 

A védőterületekkel és védősávokkal kapcsolatos korlátozásokon túl Nagymányok elhelyezkedése és 
szerepe miatt további különleges a fejlesztést befolyásoló elemei az általános területrendezési 
tervekben meghatározott illetve más – régészeti, természetvédelmi, felszínmozgásos területi 
kataszter - nyilvántartásban szereplő területek jogszabályi korlátozásai, mint: 

– a nemzeti ökológiai hálózat - ökológiai folyosó  
– kiváló termőhelyi adottságú erdőterület  
– térségi jelentőségű tájképvédelmi terület  
– a műemléki környezet határa  
– a régészeti lelőhelyek határa  
– helyi természetvédelmi terület határa  
– nyersanyag lelőhely határa  
– bányatelek határa  
– felszínmozgásos területi lehatárolások 
– vízkárral veszélyeztetet területi lehatárolások 
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Az országos- és megyei területrendezési tervben meghatározott övezetekhez kapcsolódó 
korlátozásokat az övezetekhez tartozó kötelező előírások, valamint térségi ajánlások jelentik.  

Az igazgatási területen ex.- lege védett és régészeti nyilvántartásba felvett valamint a tervben 
meghatározott nyersanyag bánya, volt meddőhányó illetve omlás és csúszásveszélyes területekre a 
vonatkozó jogszabályok szerinti előírások alkalmazása jelent korlátozást. 

VÉDŐTERÜLETEK, KORLÁTOZÁSOK 
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1.2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 

 

Jelen fejezet a településszerkezeti tervben történő változásokat területegységenként, tételesen veszi 
sorra, és részletezi. A változások területi elhelyezkedése:  
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VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

1. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

Az Északi Iparterület nyugati szomszédságában a hatályos terv, a belterületi állattartás 
megszüntetéséhez kívánt üzemi gazdasági területet biztosítani, de az érintett ingatlanokon 
az új használat nem valósult meg. Jelen szándék a tényleges használat szerinti, kertes 
mezőgazdasági terület-felhasználás visszaállítása. 

TERÜLETNAGYSÁG:5,15ha   Hrsz:026/32-026/45 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

2. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

A hatályos terv szerinti fejlesztési, de még kihasználatlan, gyep illetve szántó művelési ágú 
belterületi ingatlanok felülvizsgálatra kerültek. Eredményeképp a magas aranykorona érték 
illetve a mély fekvésből adódó esetleges beruházási többletköltség okán a tényleges 
használat került visszaállításra. Érintett területek:928/1,/2; 931; 933/1; 080 hrsz. 

A) falusias lakóterületből > általános mezőgazdasági terület     6,15 ha, 

B) kereskedelmi-szolgáltató gazd. területből > általános mezőgazdasági terület 2,51 ha 
C) ipari gazdasági területből > általános mezőgazdasági terület 1,71 ha 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 

  

VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

3. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

A hatályos terv szerinti nem megvalósult illetve tulajdonviszonyok okán nem 
megvalósítható kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület fejlesztés eredeti használatra - 
kertes mezőgazdasági területre módosul. 

TERÜLETNAGYSÁG: 0,68 ha  Hrsz.:047/11, /18, /24, /25 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

4. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

Gazdasági szempontból az egyik jelentősen alulhasznosított terület, a települési szövetbe 
kiemelt pozíciójú egykori MÁV készlettér, mely jó adottságai ellenére – jó vasúti és közúti 
kapcsolat – eddig nem találta meg funkcióját. Jelen terv az önkormányzati tulajdonú 
területet a Kőbányához kapcsolódó, azt kiegészítő funkciójú Különleges közlekedési 
területbe sorolja a tervezett átrakó állomás, logisztikai központ megvalósítása érdekében. 

TERÜLETNAGYSÁG:    8,95 ha  Hrsz.:1223/1, /2; 037/2-/10; 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT 

 

TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

5. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

Jelen szándék a Déli Iparterületen az új ingatlan nyilvántartási alaptérkép szerint kialakult 
illetve kialakított közterületek szerinti rendezését, a tervezett útterületek nyomvonal 
korrekcióját célozza. Érintett terület:040/25, /26; 040/18, /19, /20 hrsz. 

A) Nyomvonal korrekció, a tervezett út meglévő közterületre igazítása. 0 ha 

B) A 4. területegység megközelítését biztosító közterület alakítás. 0,17 ha 

C) Úthálózat felülvizsgálat az alaptérképi közterületek figyelembevételével. 0,08 ha 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 

  

VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

6. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

A város nagy volumenű északi lakóterület fejlesztése érdekében, a gyűjtőút hálózat is 
felülvizsgálatra került és új elemmel illetve csomóponttal bővült, a Perczel Mór utca 
meghosszabbításával. 
TERÜLETNAGYSÁG:    0,08 ha Hrsz.:28                                                                     AZ INDÍTVÁNY TÖRÖLVE! 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

7. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

Az önkormányzat tulajdonába került használaton kívüli, egykori iparvágány területének 
újrahasznosítása, a turisztikai és rekreációs fejlesztéseket is helyzetbe hozó kerékpáros és 
gyalogos közterület alakítás. 

TERÜLETNAGYSÁG: 0,75 ha, Hrsz.:673, 1076 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

8. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

A városnak jelentős a tömegközlekedéssel kiszolgálatlan területeinek aránya. A szándék 
ennek javítása és a szükséges közterület biztosítása. Érintett terület:072/23; 1076; 1227; 

TERÜLETNAGYSÁG:   0,1 ha 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 

  

VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

9. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

A volt Brikettgyári barnamezős területen sport-szabadidő célú fejlesztés valósultak meg. A 
további fejlesztések biztosítására a terület, különleges turisztikai, rekreációs terület-
felhasználásra módosul. 

TERÜLETNAGYSÁG:    5,72 ha, Hrsz.:1225; 1226, 1227; 1230; 1231; 1232; 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

10. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

A kedvező, belterületi fekvésű – nem megvalósult lakóterület fejlesztési – területen, 
tényleges beruházási igény nyomán kereskedelmi-gazdasági terület kerül kialakításra. 

TERÜLETNAGYSÁG:   0,36  ha, Hrsz.:1148; 1152/2-/3; 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 

  

VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

11. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

Újtelep intézményekkel övezet, közterületekkel határolt területén kisebb szolgáltató 
jellegű vállalkozások telepedtek meg. A településközpont további fejlődésének biztosítása 
érdekében, a terület településközpont vegyes terület-felhasználásra módosul. 

TERÜLETNAGYSÁG:  0,1   ha Hrsz.:763/12, /13 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

12. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

A településközpontban található - eddig kihasználatlan - fás, gyepes területrész közcélú 
kialakításával egy olyan színvonalas, közösségi célokra is alkalmas zöldterület létesülhet, 
amely eddig teljes mértékben hiányzott a településről. A konkrét szándékok okán a 
hatályos terv szerinti zöldterület kiterjedése közterület alakítása, a szomszédos területek 
terület-felhasználása került felülvizsgálatra. Érintett területek: 661/13; 09/4; 012/1, /2; 010/2 

A) Az északi lakóterületek feltárásra tervezett, zöldterületet megosztó út nyomvonala 
és minősége is módosításra került. (csak gyalogos kapcsolat)    0,36  ha 

B) A Közpark szomszédságában tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület, 
zöldterületre módosul. 1,39 ha 

C) A meglévő városközpont fejelődésére kijelölt de nem megvalósult 
Településközpont vegyes terület  zöldterületre módosul. 1,01 ha 

D) A kiskertként működő és a fejlesztésből kieső területrész a tényleges használat 
szerinti terület-felhasználásra – kertes mezőgazdasági területre – módosul.1,0 ha 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

13. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 
A település a stagnáló népességszám, a fejlődő gazdasága és az építési kedvet támogató 
szabályozások okán több alternatívára is lehetőséget biztosító nagy volumenű lakóterület 
fejlesztést célzott meg. Változással érintett hrsz.-ok: 396-412; 026/12-/15 

A) A temető északi részén – a hatályos tervben is szereplő – tervezett lakóterület 
úthálózata felülvizsgálatra került. Változás nagysága: 0,51 ha, (Ebből, terület-
felhasználásban történő változás: 0,07 ha) 

B) Új falusias lakóterület került kijelölésre a Dózsa György utca folytatásaként, 
alacsony aranykorona értékű mezőgazdasági területek igénybevételével. 5,01ha 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 

  

VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

14. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 
A településen aktív sportéletet támogatandó a sportpálya bővítése tervezett, a szomszédos 
– 952 hrsz. - zöldterület „rovására” amely Közpark terület-felhasználásról, Különleges 
sportterületre módosul. 0,07ha 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

15. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

A Malom illetve Várfő utca által érintett – 942 hrsz.-ú - saroktelken gazdasági tevékenység 
tervezett, az ingatlan terület-felhasználása lakóterületről (Lf), kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági területre (Gksz) módosul. (0,24 ha) 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 

  

VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

16. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

A Nagy Sándor utcai kereszteződésben található – hrsz.: 1204 - ingatlan tényleges 
használata szerint kerül besorolásra, ezért terület-felhasználása lakóterületről (Lf), 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területre (Gksz) módosul. (0,14 ha) 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

17. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

A Munkácsy M. utca végén található – egykor erdő művelési ágú, 1210 hrsz-ú – területen a 
hatályos terv, turisztikai célú erdőterületet tervezett. A terület művelési ága időközben 
szántóterületre változott, a fenti elképzelés okafogyottá vált. Az ingatlan a tényleges 
használat szerinti terület-felhasználásra (Má) módosul. (1,39 ha) 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 

 

VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

18. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

Az új jogszabályi környezet bizonyos terület-felhasználásokra kedvezőbb lehetőségeket 
biztosít illetve önállóan is kezeli azt. Ennek okán területi kiterjedés változása nélkül a terv a 
következők szerint változik: 

A) Az eddig beépítésre szánt kategóriájú temető, különleges beépítésre nem szánt terület-
felhasználásba kerül 2,82 ha, Érintett terület:391; 392; 414 hrsz. 

B) A szintén beépítésre szánt kálvária területe, különleges beépítésre nem szánt terület-
felhasználásba kerül 0,23 ha, Érintett terület: 1229 hrsz. 

C) A hatályos tervben vízgazdálkodási területként kezelt nádas besorolása, Természetközei 
területre változik. 10,57 ha, Érintett terület: 05/6, /7 hrsz. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

19. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

A kő illetve szénbánya területek határának –adatszolgáltatás szerinti – lehatárolása és 
annak megfelelő terület-felhasználásba sorolása. A bányaterületek az ingatlan 
nyilvántartásban részben rendezésre – kivonásra – kerültek, de a tevékenységek nem a 
hatályos szerkezeti terv szerint tervezett ütemezések szerint valósultak meg. 

A) A hatályos terven a Kőbánya telkén belül erdőként illetve általános mezőgazdasági 
területként szereplő területek különleges beépítésre nem szánt terület-felhasználásba 
kerülnek.   26,28 ha, Érintett terület: 0,72/6, 0,72/17, 072,18, 0,72/21 hrsz. 

B) A hatályos terven a Szénbánya telkén belül erdőként szereplő terület különleges 
beépítésre nem szánt terület-felhasználásba kerül.37,84 ha, Érintett terület: 0,59/2, 
0,59/5, 0,72/2, 0,72/4, 0,72/22, 0,72/29, 0,72/30, 0,72/31, 072,32, 072,33 hrsz. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

20. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

A Kőbánya szomszédságában – a települést elkerülő szállítási út melletti, 4,58 ha-os 
önkormányzati tulajdonú – 056/18 illetve 056/10, /11, /12 hrsz.-ú - ingatlanon, 
kőfeldolgozó ipari gazdasági létesítmények elhelyezése tervezett. Az érintett terület 
mezőgazdasági illetve erdő terület terület-felhasználása ipari gazdasági terület-
felhasználásra változik. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 

  

VÁLTOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

21. 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 

Az igazgatási terület déli részén a telepített illetve beerdősülő rét, legelő területeket az 
erdészet üzemtervezett erdőként tartja nyílván, amely alapján jelen tervben terület-
felhasználásuk is változik. 2,81 ha 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása  

A TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVVEL VALÓ EGYEZŐSÉG  

AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE (2014) TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (2016) 

  

 
 

Nagymányok közigazgatási területét a térségi szerkezeti tervek – részben a tényleges tájhasználatnak 
megfelelően –a települési területtől északra mezőgazdasági valamint vízgazdálkodási, délre nagyobb 
részben erdőgazdálkodási illetve vegyes terület-felhasználási térségbe sorolja. 

A déli részen ellenben a területrendezési terv – az erdőgazdálkodási illetve mezőgazdasági térséget 
is érintő - bánya területekkel nem számol. 
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TRT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TÉRSÉGEK 
ALAPTÉRKÉPEN MEGJELENÍTVE  
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*az ingatlan nyilvántartás szerinti művelési ágnak megfelelő terület-felhasználási kategória. 
#A település nyugati határát képező, észak-déli irányú tó-rendszerét és a hozzá kapcsolódó nádas 
területét a TRT csak részben ábrázolja. A Területrendezési terv felülvizsgálatakor a vízgazdálkodási 
térség kiegészítése javasolt. 

** A bányakapitányság által megküldött adatok alapján lehatárolt bányaterület. 

 
 
Erdőgazdálkodási terület-felhasználási térség eltérésének indoklása: 

Általános mezőgazdasági területek 

A táblázatban azokat - a változással nem érintett - Má terület-felhasználásokat jelenítettük meg, 
amelyek az ingatlan nyilvántartás szerinti gyep, legelő illetve szántó művelési ágúak és az erdészet 
illetve a területrendezési tervek sem kiváló erdőterületként, sem erődtelepítésre alkalmas 
területként nem vették igénybe, így a rendezési terv sem számolt a terület-felhasználás 
módosításával. 

Ipari gazdasági terület 

A térségben az egyetlen –jelen felülvizsgálat során tervezett - új terület-felhasználás a 20. számú 
változás, azaz új Ipari –gazdasági terület (Gip) kialakítása.  

Különleges beépítésre nem szánt bányaterület 

A kő illetve szénbánya területek az illetékes államigazgatási szerv adatszolgáltatása szerint kerültek 
lehatárolásra és annak megfelelő terület-felhasználási kategóriába (Kb-B). A bányaterületek az 

A TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVVEL VALÓ EGYEZŐSÉG IGAZOLÁSA 

TrT-ben 
meghatározott 
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(M) 501,16 Legalább 85% mg. terület-

felhasználásba sorolandó 
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75,2 5,7 OK 2 V# 13,38# 
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Legalább 85% 
vízgazdálkodási, vagy 
természetközeli terület 
felhasználásba sorolandó 
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ingatlan nyilvántartásban már részben kivett területként rendezésre kerültek. (~45%-a) A lehatárolt 
területekre a kitermelés lezárását követően a tájseb rekultiválása, a felszín erdőtelepítése kötelező 
feladat. 

A TRT, szerkezeti szinten a bánya területekkel nem számol, ellenben a szén bánya területét térségi 
komplex tájrehabilitációt igénylő területként nevesíti. Miután a jelenlegi szándék az ásványi-
nyersanyag kitermelése a településszerkezeti terv ennek megfelelően ábrázolja.  

Javasolt a területrendezési terv felülvizsgálata során a fenti szándék kezelése, a terület térségi 
kategóriából történő kivétele. 

 

Vegyes terület-felhasználási térség eltérésének indoklása: 

A fenti bányaterületeket érintő terület-felhasználási és terület lehatárolási anomália a vegyes 
térséget is érinti.  

Ez esetben is javasolt az „aktuális” -~ 10 év – szándék szerinti területábrázolás. 

 

Országos jelentőségű infrastrukturális elemek tekintetében Nagymányokot „kettészeli”a regionális 
vasúti pálya valamint közigazgatási területét érinti a tervezett M9-es gyorsforgalmi út nyomvonala. 

A településszerkezeti terv a gyorsforgalmi út nyomvonalát tartalmazza. 
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AZ ORSZÁGOS - ÉS MEGYEI ÖVEZETEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

  



33 
 

Országos ökológiai hálózat 

Fontosabb övezeti előírások 

Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási 
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli 
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.  

Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával lehet.  

Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben 
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.  

Településrendezési tervi vonatkozás 

Az országos ökológiai hálózat övezete a település vizes élőhelyeit és környezetét fedi le.  

A TMTrt az ökológiai hálózat bontását megtette, az illetékes nemzeti park az eljárás során részletes 
adatott szolgáltatott. A hálózat elemeinek, és elvárásainak való megfelelést, a Megyei övezetek 
bemutatásánál részletezzük.  

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

Fontosabb övezeti előírások 

Az övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, és külszíni bányatelket megállapítani, 
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet. 

Településrendezési tervi vonatkozás 

A település kiváló erdőterületi besorolású területe Nagymányok igazgatási területének déli részét 
érinti. Jelen eljárás során új beépítésre szánt terület az érintett erdőterületeken nem kerül 
kijelölésre, de a Bányakapitányság adatszolgáltatása alapján a településszerkezeti terv, különleges 
beépítésre nem szánt bányaterületet jelöl az övezet egy részére. 

 
Továbbá az Erdészet által megküldött digitális adatszolgáltatás alapján az övezet telek illetve alrészlet 
határhoz igazítása is megtörtént, amely az övezet területi kiterjedésében -4,7%-os eltérést 
eredményezett. 

 
  

ÖVEZET/ÉRINTETT TERÜLET ha % 
Kiváló erdőterület 82,62 100 
Kiváló erdőterületen különleges beépítésre nem szánt bányaterület 13,33 16,1 

ÖVEZET PONTOSÍTÁS ha % 
Kiváló erdőterület OTRT szerinti területe 86,67 100 
Kiváló erdőterület – erdőterv és telekhatárok szerint pontosított területe 82,62 95,3 
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Jó termőhelyi adottságú szántóterület 

Fontosabb övezeti előírások 

A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági 
terület terület-felhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.  

Településrendezési tervi vonatkozás 

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Nagymányok északi, mezőgazdasági művelésű 
közigazgatási területét fedi le. A településszerkezeti terven az övezettel érintett területek – a 
ténylege használatnak megfelelően – mezőgazdasági terület-felhasználásba kerültek besorolása. 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 

Fontosabb övezeti előírások 

Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 
terület-felhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek 
fennmaradását nem veszélyezteti.  

Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan terület-felhasználási egység 
jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet 
és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem 
veszélyezteti.  

Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények 
tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató 
építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.  

Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával kell 
elhelyezni.  

Településrendezési tervi vonatkozás 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével a vasúttól északra eső 
magasságilag tagolt terepfelszínű területek tartoznak. 

A településszerkezeti tervben megfogalmazott változások, csakúgy, mint a hatályos szerkezeti terv 
által megfogalmazott településszerkezet, a táji adottságok, és a tájképvédelem elvárásaival 
összhangban készült. A HÉSZ-ben és a szabályozási tervekben rögzítésre kerülnek azok a részletes 
építési előírások, melyek a megfelelés elvárásait tovább részletezik.  

A TRT szerinti terület határát telekhatárhoz igazítottuk, amely minimális 0,001 %-os eltérést 
eredményezett. 

 

  

ÖVEZET PONTOSÍTÁS ha % 
Tájképvédelmi terület övezetének OTRT szerinti területe 450,57 100 
Tájképvédelmi terület övezetének telekhatárok szerint pontosított területe 450,02 99,99 
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Országos vízminőség-védelmi terület övezete  

Fontosabb övezeti előírások 

Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt 
térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.  

Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre 
vonatkozó szabályokat kell megállapítani.  

Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 

Településrendezési tervi vonatkozás 

A településszerkezeti terven, vízvédelemmel érintett területet az adatszolgáltatásban illetékes Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilatkozata alapján – miszerint a település közigazgatási 
területe hidrológiai védőterületet nem érint - nem kellett lehatárolni. 
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MEGYEI ÖVEZETEK 
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Ökológiai folyosó 

Fontosabb övezeti előírások 

Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a kijelölést 
más jogszabály nem tiltja. A beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 

Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek 
nem bővíthető.  

Településrendezési tervi vonatkozás 

Az ökológiai folyosó területeit a szerkezeti terv, az érintett államigazgatási szerv (Duna-Dráva 
Nemzeti Parki Igazgatóság) megküldött adatszolgáltatása illetve a személyes egyeztetések alapján 
lehatárolta, pontosította, amely minimális + 4.99 %-os eltérést eredményezett. 

 

Az ökológiai folyosó elemei vízgazdálkodási, mezőgazdasági valamint beépítésre szánt vegyes illetve 
különleges területeket is lefednek. Ezek területi összegzését az alábbi táblázat mutatja: 

ÖVEZET/ÉRINTETT TERÜLET ha % 

Ökológia hálózat területe 56,14 100 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK AZ ÖVEZETBEN 

Vízgazdálkodási területek  43,52 77,5 

Erdőterületek 2,89 5 

Mezőgazdasági területek 3,99 7 

Zöldterületek 3,94 7 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK AZ ÖVEZETBEN 

Különleges terület 1,14 2 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖSSZESÍTETT ELTÉRÉSE 1,14 0,02 

 
Az eltérés az 5%-os határértéken belül maradt. 

  

ÖVEZET PONTOSÍTÁS ha % 
Ökológiai folyosó övezetének TRT szerinti területe 53,47 100 
Ökológiai folyosó övezetének adatszolgáltatás szerint pontosított területe 56,14 105 
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Erdőtelepítésre javasolt terület 

Fontosabb övezeti előírások 

A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület terület-
felhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

Településrendezési tervi vonatkozás 

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete a településen mezőgazdasági, különleges beépítésre nem 
szánt bánya illetve lakóterületeket érint, erdőterület az övezet által lehatárolt területeken nem 
tervezett. 

ÖVEZET/ÉRINTETT TERÜLET ha % 

Erdőtelepítésre javasolt terület 10,6 100 

Kialakult lakóterületre eső övezet területe 0,54 5* 

Különleges beépítésre nem szánt bányaterületre eső övezet területe 0,53 5 

*Javasolt a táblázatban kimutatott erdőtelepítésre alkalmas terület felülvizsgálata. A TRT szerinti 
lehatárolás több mint 20 éve kialakult lakóterületet érint! 

Ásványi nyersanyagvagyon-terület 

Fontosabb övezeti előírások 

Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak 
olyan terület-felhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 

Településrendezési tervi vonatkozás 

Az övezet kiterjedésének megfelelő területet a szerkezeti terv, az érintett államigazgatási szerv 
(Bányakapitányság) megküldött adatszolgáltatása alapján lehatárolta és különleges beépítésre nem 
szánt bányaterület terület-felhasználásba sorolta. 

Földtani veszélyforrás területe 

Fontosabb övezeti előírások 

A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a tényleges 
kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, melyen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha 
ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 
véleményében hozzájárul. 

Településrendezési tervi vonatkozás 

A település területe a Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztályának nyilatkozata alapján 
nem tartozik a földtani veszélyforrások területének övezetébe, de a településrendezési terv készítése 
során, szaktervező által készített Mérnökgeológiai munkarész alapján a felszínmozgással érintett 
területek lehatárolásra kerültek. A területre vonatkozó részlete előírásokat a HÉSZ tartalmazza. 
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Tájrehabilitációt igénylő terület (megyei ajánlás) 

Fontosabb övezeti előírások 

A területek tájrendezése, újrahasznosítása előtt ökológiai értékvizsgálatot javasolt készíteni, hogy a 
roncsolt területen kialakultak-e védelemre érdemes élőhelyek. Amennyiben a területen természetes 
élőhely alakult ki, vagy védett élőlények populációi telepedtek meg, csak a természetvédelmi hatóság 
egyetértésével és a védett természeti értékek háborítása nélkül rekultiválható. 

Településrendezési eszközök készítésekor, az érintett tájsebek terület-felhasználásának 
meghatározásakor javasolt figyelembe venni a tájrendezési tervet. Amennyiben az a 
településrendezési érdekekkel nincsen összhangban, úgy javasolt egyeztetést kezdeményezni az 
érintettekkel a tájrendezés céljáról, annak lehetséges módosításáról. 

Ha a területen védett természeti értékek nem találhatók, akkor az újrahasznosítás célja erdősítés, 
turisztikai, sportolási, bemutatási-ismeretterjesztési és gazdasági célú hasznosítás egyaránt lehet. 
Turisztikai, sportolási és gazdasági célú hasznosítás esetén a településrendezési eszközökben a 
tájrehabilitációt igénylő területen beépítésre szánt terület kijelölhető. 

Településrendezési tervi vonatkozás 

A megyei ajánlás a település déli részén található „Nagymányok I. szén” védnevű bányatelek 
területét sorolja a fenti övezetbe. A településszerkezeti terv a területet – a terület gazda szándékai 
alapján – különleges beépítésre nem szánt terület-felhasználásba sorolja.  

Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület 

Fontosabb övezeti előírások 

A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területen szélerőmű, szélerőműpark létesítése 

a. védett természeti területen, 
c. ökológiai folyosóban, 
d. erdőterületen, 
e. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen, 
g. repülőtér és műszaki infrastruktúra hálózatok védőtávolságán belül, 
h. települési terület zajvédelmét biztosító védőtávolságon belül nem javasolt. 

Településrendezési tervi vonatkozás 

A szerkezeti terv az övezetre vonatkozó terület-felhasználást nem határozott meg, szélerőmű, 
szélerőműpark létesítése nem tervezett. 
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1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának igazolása  
 

A hatályos településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott jövőkép Nagymányokot a jövőben egy 
olyan kisvárosnak képzeli el, ahol a lakosság jólétét biztosító vállalkozások kedvező feltételeket 
találnak, ahol fontos a hagyományok ápolása, a települési környezet folyamatos megújítása, és a 
fenntarthatóság alapelveinek érvényesítése. 

A település térségi és gazdasági szerepe nő, fejlődésnek indul a turizmus, megújul a városközpont és 
az épített környezet rehabilitációjával a település városias jellege erősödik, zöldfelületeinek 
növelésével egyre élhetőbbé válik és a turizmus is fejlődésnek indul.  

A jövőkép megvalósulásának feltétele a fejlesztési koncepció által meghatározott célok elérése. 

Nagymányok város településfejlesztési koncepciójának célrendszere: 
 

 

A településrendezési javaslatok ezen jövőképhez igazodva, az adott célok elérése érdekében 
határozzák meg a település szerkezetet, a terület-felhasználás rendszerét, mint: 

Gazdaságfejlesztés, élénkítés; 

– a Déli Iparterület infrastrukturális feltételeinek javítása, a terület energia és egyéb 
közműellátásának biztosítása közterület alakítással, a területeket feltáró úthálózat 
realizálásával,  

– az elérhetőség szempontjából rendkívül jó adottságú volt Készlettéri terület, közlekedési célú – 
átrakó állomás, logisztikai központ – hasznosításával, 
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– a kőbánya melletti területen a késztermék előállításához hely – ipari terület – biztosításával, 

a meglévő gazdasági szereplők megerősödnek, és új termelő vagy éppen szolgáltató tevékenységet 
végző KKV-k is feltűnnek a település életében. 

Turizmusfejlesztés, hagyomány ápolás; 

– a volt Brikettgyári terület teljes rekultivációjával, turisztikai célú újrahasznosításával a 
turisztikai ágazat is fejlődésnek indul és helyzetbe hozza a település egyéb ágazati értékeit 
(pincesor, halastavak) 

Fenntartható városi környezet kialakítása, zöldfelületek fejlesztés; 

– a nagy területigényű, nem megvalósult fejlesztési területek visszamódosításával, 

– a városközpontban hiányterületnek számító használati közpark – arborétum – kialakításával, 
– a mozaikos zöldterületek hálózatos – fasorok, vízparti zöldsávok – összekötésével biztosítottá 

válik a kapcsolat a belterület zöldfelületi rendszere és a táji zöldfelületi rendszerek között, és 
nem utolsó sorban javul épített környezet minősége, érvényesülnek a pozitív klimatikus 
hatások. 

Városias településkép kialakítása, város- városrészközpont fejlesztés; 

– az Újtelepi területen a városi szolgáltató funkciók megjelenését támogató építési övezet 
kijelölésével, 

– városias jellegű – igény szerint társasházas épületeknek is helyet adó – lakóterület 
kialakításával. 

  



ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

SZAKÁGI JAVASLATOK
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2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Nagymányok külterületét a tájszerkezet szempontjából három jól elkülönülő részre lehet osztani:  

- az északi területeken található kiváló minőségű talajokon évszázados hagyományokra 
visszatekintő szántóföldi művelésre 

- a Völgység-patak és az Izmény-Györei vízfolyások szakaszaira és ezek parti sávjaira 
- valamint a déli területek magasabban fekvő, összefüggő területet alkotó erdőterületeire. 

A szántóföldi területek a kiváló és jó minőségű termőföldnek köszönhetően évszázadok óta 
mezőgazdasági művelés alatt állnak. Napjainkra a belterülettől északra elterülő területek szinte 
teljesen egyöntetű képet mutatnak, egybefüggő szántóföldi területek fedik. A változatos 
tájszerkezetből hiányoznak a mezővédő erdő- és cserjesávok. A teljes területen mezőgazdasági 
övezeti besorolás van érvényben.  

A vízfolyások és azok partmenti területei egyedi karaktert kölcsönöznek a településnek. Szerepük 
vizuális és ökológiai szempontból egyaránt kiemelkedő. Fontos szerepet játszanak a változatos 
tájjelleg kialakulásában és élőhelyet biztosítanak a vizes és vízparti vegetációk számára. Övezeti 
besorolásukat tekintve vízgazdálkodási, zöldterület és egy kis részen mezőgazdasági besorolás fedi le 
ezeket a területeket. 
A belterülettől délre található területrész jellemző tájhasználata az erdő, melyek védelmi és 
gazdasági erdő kategóriába sorolhatóak. A Tolna megyei TrT–ben kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterületek is kijelölésre kerültek.  Ezen a területen a tájszerkezetben jelentős változások mentek 
végbe a bányászati tevékenység megkezdésével. Mára a kőbányászati tevékenység okoz lokális 
tájsebet, ez azonban területileg jól lehatárolható, a domborzati viszonyoknak köszönhetően a 
település felöl nem látható. A meddőhányók beerdősültek, így tájhasználat szempontjából ezek a 
területek visszakerültek az erdők közé. Ezen a részen problémát inkább az erdők fajösszetétele jelent, 
nagy arányban vannak jelen tájidegen fafajok.  

B) Javaslat 

A szántóföldi területeken tájhasználati változás és övezeti módosítás nem javasolt a kiváló minőségű 
termőtalajra való tekintettel. A tájszerkezet változatossága szempontjából azonban javasolt a 
meglévő mezőgazdasági utak és művelési táblák határai mentén honos fajokból álló mezővédő 
erdősávok, fasorok telepítése, a mezsgyék részbeni visszaállítása. Ezek a zöld sávok változatosabbá 
tennék a tájképet, ezen kívül kedvező ökológiai körülményeket biztosítanának (pormegkötés, defláció 
ellenei védelem, ökológiai folyosó, kedvezőbb vízháztartás, biológiai sokféleség megőrzése). A 
zöldfelületi hálózat fejlesztése a teljes közigazgatási területen fontos hosszútávú cél, melyben szintén 
nagy szerepet kapnának ezek a zöld sávok, összeköttetést biztosítanának a belterület zöldfelületi 
rendszere és a táji zöldfelületi rendszerek között. 

A mocsaras-nádas területeken, csatornák és vízfolyások melletti területeken kialakult 
természetközeli állapotú vízparti sávokban továbbra is az élőhely zavartalanságát biztosító terület-
felhasználás javasolt, meg kell őrizni a jelenleg is érvényben levő területhasználati kategóriákat. 
Ezáltal a tájhasználatban sem várható változás. Az esetleges vízépítési munkálatok során a 
természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni, a természetközeli állapot megőrzése 
érdekében feltöltéseket, patakmeder burkolást meg kell akadályozni.  A patak és a vasút között 
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tervezett átrakó területén a gazdasági övezeti besorolás különleges területté módosul. Itt a tervezett 
tevékenység miatt a patak partján háromszintes védőfásítás telepítése javasolt. 

Az erdőterületeken problémát jelentő tájidegen fajok fokozatos leváltása a körzeti erdőtervek 
feladata. A kijelölt kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek megőrzését az erdő terület-
felhasználási kategória megőrzésével támogatni kell. Az érvényben levő erdő visszatelepítésre 
vonatkozó előírások továbbra is betartandók. Övezeti módosítással a volt brikettgyár területe 
érintett, itt a gazdasági övezet helyett szabadidős tevékenység számára alkalmas rekreációs terület 
lesz. A település jelentős erőforrása rejlik ennek rendezett megvalósulásában. A brikettgyár 
utóhasznosításának elengedhetetlen feltétele a felhagyott bányaterület rekultivációja, amely 
magában foglalja az épületmaradványok felszámolását vagy felújítását, növényzet telepítését, 
szükség esetén tereprendezést. Így válhat a korábban bányászattal érintett terület a turizmust és 
idegenforgalmat szolgáló, magas rekreációs értékkel bíró üdülési térséggé. 
 
2.1.2. Természetvédelmi javaslat 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Nemzetközi jelentőségű természetvédelmi terület (Natura2000 terület) nem érinti Nagymányok 
közigazgatási határát.  

Országos jelentőségű védett terület szintén nem található Nagymányok közigazgatási határán belül.  

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület az „Agárkosboros rét”, mely a település D-i határán 
helyezkedik el a 049/7 hrsz-ú területen. A Szilvás-dűlői réten számos virágzó tő és több tőleveles 
példánya található az agárkosbornak. A helyi jelentőségű természeti területekre a Természetvédelmi 
törvény előírásai vonatkoznak. A területet az önkormányzat rendeletével (3/1993 (III. 19.) Önkorm. 
Rend.) helyi védelem alá helyezte.  

A nemzeti ökológia hálózat elemeként ökológiai folyosók érintik Nagymányok közigazgatási határát. 
Ökológiai folyosóként számon tartott területek a belterületig ÉNy felől benyúló halastó és az Izmény-
Györei vízfolyás sávja (ez egyben természeti terület is), valamint a belterületbe a vasúttól északra K 
felől benyúló vízfolyás sávja.  

B) Javaslat 

Az agrárkosboros rétet továbbra is az önkormányzati rendelet előírásai alapján kell fenntartani és 
megóvni. A településrendezési eszközök felülvizsgálata során javasolt a nem beépíthető 
mezőgazdasági terület-felhasználási kategória megtartása, mely megfelelő védelmet nyújt a növény 
élőhelye számára. 

A nemzeti ökológiai hálózat elemét képező értékes, vizes élőhelynek számító területrészek 
fennmaradását a terület-felhasználási kategóriák megtartásával támogatni szükséges.  

A vízgazdálkodási (tó, árok-patak, nádas) illetve zöldterület (közpark) terület-felhasználási kategóriák 
megőrzése biztosítja az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradását, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működését. Ezeken a területeken a 
beépítés továbbra sem megengedhető. A természeti területen a természetvédelmi törvény 
értelmében a természetközeli állapotot fent kell tartani. 

A védett területeken övezeti módosítás nem javasolt, a védettség szintjének csökkenése sehol nem 
megengedhető, az a hatályos tervnek megfelelően megtartandó. 
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2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslat 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A magasságilag és vízrajzilag tagolt terepfelszín a látványértékek szempontjából igen nagy 
jelentőségű. A település különböző pontjairól más és más látvány tárul elénk, amelynek változatos 
képe tájképvédelmi szempontból kedvező. Nagymányok közigazgatási határán belül a déli 
területeken az OTrT tájképvédelmi övezetet jelöl ki, amely a belterület határától délre eső 
területeket öleli magába. Az övezet a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi 
tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területeket fed le, ahol a táj 
látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai 
jellemzőkkel bíró elemek találhatók. Itt a tájjeleget a Mecsek északi lejtői határozzák meg, a 
tájképben megjelenő tájhasználat jellemzően az erdő. A bányászattal érintett területek a tájképben 
nem érvényesülnek. 

B) Javaslat 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet területének jelentős részén a természetes 
és természetközeli állapotú területek megőrzését biztosító jelenlegi terület-felhasználási övezeteket 
továbbra is fenn kell tartani, ezáltal megakadályozva az esetleges beépítéseket. Új beépítésre szánt 
övezet kijelölése nem javasolt a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén. A 
volt brikettgyár területe gazdasági besorolásról rekreációs területté módosul. Ennek keretein belül 
nem javasolt olyan szabályozás, amely a tájképi értékeket sértő beépítést tesz lehetővé, javasolt 
maximális építménymagasság a 10 méter. Az újonnan kijelölt rekreációs övezetben a tervezett 
funkció tájbaillesztését a tervezési fázisban látványtervekkel is igazolni szükséges.  
 

2.1.4. Biológiai aktivitásérték 

A biológiai aktivitásérték változását a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 
9/2007. (IV.3.) ÖTM rendeletben foglaltak szerint számoltuk. 
A beépítésre nem szánt területet érintő beépítésre szánt területi kijelölés valamint a jelenleg 
beépítésre szánt területből, beépítésre nem szánt területbe kerülő módosítások aktivitásértékének 
összesítése:  

JELENLEGI ÁLLAPOT 

A változások terület-felhasználása területegységenként 
területnagyság 

ha értékmutató aktivitásérték 

1 Üzemi mezőgazdasági terület 5,15 0,7 3,6 

2A Falusias lakóterület 6,15 2,4 14,8 

2B Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 2,51 0,4 1,0 

2C Ipari gazdasági terület 1,71 0,4 0,7 

3 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 0,68 0,4 0,3 

5B Ipari gazdasági terület 0,15 0,4 0,06 

5C Közlekedési terület - közút 0,08 0,6 0,05 

8 Ipari gazdasági terület 0,1 0,4 0,04 

12B Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 1,39 0,4 0,6 

12C Településközpont vegyes terület 1,0 0,5 0,5 
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13A Közlekedési terület - közút 0,07 0,6 0,04 

13B Általános mezőgazdasági terület 5,01 3,7 18,5 

14 Zöldterület 0,07 6 0,4 

17 Turisztikai erdőterület 1,39 9 12,5 

18A Különleges temető terület 2,82 3 8,5 

18B Különleges kálvária terület 0,23 3 0,7 

18C Vízgazdálkodási terület 10,57 6 63,4 

20 
Általános mezőgazdasági –gyep - terület 3,54 3,7 13,1 

Gazdasági erdőterület 1,04 9 9,4 

21 Általános mezőgazdasági –gyep - terület 0,65 3,7 2,4 

ÖSSZESEN 150,5 
 

TERVEZETT ÁLLAPOT 

A változások terület-felhasználása területegységenként 
területnagyság 

ha értékmutató aktivitásérték 

1 Kertes mezőgazdasági terület 5,15 5 25,7 

2A Általános mezőgazdasági – szántó - terület 6,15 3,7 22,7 

2B Általános mezőgazdasági – szántó - terület 2,51 3,7 9,3 

2C Általános mezőgazdasági – szántó - terület 1,71 3,7 6,3 

3 Kertes mezőgazdasági terület 0,68 5 3,4 

5B Közlekedési terület - közút 0,15 0,6 0,1 

5C Ipari gazdasági terület 0,08 0,4 0,03 

8 Közlekedési terület - közút 0,1 0,6 0,06 

12B Zöldterület 1,39 6 8,3 

12C Zöldterület 1,0 6 6 

13A Falusias lakóterület 0,07 3,7 0,26 

13B Falusias lakóterület 5,01 3,7 18,5 

14 Különleges sport terület 0,07 3 0,2 

17 Általános mezőgazdasági – szántó - terület 1,39 3,7 5,1 

18A Különleges beépítésre nem szánt temető terület 2,82 6 17 

18B Különleges beépítésre nem szánt kálvária terület 0,23 6 1,4 

18C Természetközeli terület 10,57 8 84,6 

20 
Ipari gazdasági terület 3,54 0,4 1,4 

Ipari gazdasági terület 1,04 0,4 0,4 

21 Gazdasági erdőterület 2,81 9 25,3 

ÖSSZESEN 236,2 
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2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
 
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Nagymányok meglévő zöldfelületi rendszere a déli erdőterületekből, a vízfolyások menti többé-
kevésbé összefüggő parti sávokból és a belterületen szigetszerűen elhelyezkedő zöldterületekből, és 
az ezeket összekötő fásításokból áll. 

A zöldfelületek eloszlása kissé aránytalan, leginkább a vízparti sávokra és az erdőterületekre 
korlátozódik és néhol minősége is fejlesztésre szorul. Sávos jellege azonban kedvező körülményeket 
teremt az élőhelyek közti kapcsolatok kialakulásában, ezáltal kapcsolódni tud a táji zöldfelületi 
rendszerhez, ami ökológiai szempontból fontos. Az egyes településrészek zöldterületei kicsik és 
szigetszerűen elhelyezkedők, melyeket az utcafásítások és a magánkertek zöldterületei tudnak 
részben összekapcsolni.  

B) Javaslat 

Ahhoz, hogy a meglévő zöldfelületi elemek rendszert alkotva erősíteni tudják egymást, fejlesztésekre 
van szükség. Jelen tervmódosítás a fejlesztéseket megőrzéssel, új elemek létesítésével és 
funkcionális, minőségi kiegészítésekkel támogatja. A három fő kategória feladatai a következők: 

1. megőrzési feladatok:  

- az ökológiai folyosók védelmének biztosítása a jelenleg is érvényben levő terület-
felhasználási kategóriák megtartásával és a törvényi előírások betartásával,  

- partmenti sávok beépítésének megakadályozása övezeti előírásokkal 

- temető növényzetének, mint a település egyik legjelentősebb összefüggő zöldterületének 
megőrzése 

- a zöldterület terület-felhasználási kategóriák megőrzése, ezáltal a zöldfelületi rendszer 
szerkezetének megőrzése 

2. új elemek létesítése:  

- a volt brikettgyár gazdasági övezeti besorolása rekreációs övezetté módosul, ezzel 
szervesen bekapcsolódik a település zöldfelületébe. Fontos feladat, hogy az új funkciók 
kialakításával egy időben a terület zöldfelületeinek tervezése is megtörténjen annak 
érdekében, hogy a rekultiváció során olyan szabadidős területe alakuljon ki a 
településnek, amely mind használati, mind esztétikai, mind ökológiai értelemben jelentős 
szerepet tölthet be  

- a településközpontban található jelenleg zöldterület besorolású fás, gyepes területrész 
arborétummá minősítése javasolt. Ily módon az eddig kihasználatlan zöldterületen 
lehetőség nyílik egy olyan színvonalas, közösségi célokra is alkalmas zöldterület 
létesítésére, amely eddig teljes mértékben hiányzott a településen. Az arborétum teljes 
területére szakági tervező által tervezett fejlesztési terv elkészítése szükséges. 

- ahol a beépítés megengedi, ott utcafásításokkal a belterületen összekötő elemeket 
szükséges létrehozni a szigetszerű zöldterületek között, ezáltal javítva a település klímáját, 
és a zöldfelületi hálózat hatékonyabb működését 
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- a régi iparvágány vonalán a településközpontot a rekreációs területtel összekötő 
kerékpárút kialakításánál minimum egyoldali zöldsáv (fasor+cserje vagy gyepszint) 
telepítése javasolt. Ezzel a kialakítással egy fontos zöldterületi összekötő elem valósulhat 
meg a központ és az erdőterületek között 

- a tájszerkezetnél már említett mezőgazdasági tájfásítás (fasorok, cserjesávok, mezsgyék 
létesítése) is új elemként tud megjelenni. 

- az érvényben levő településrendezési terv erdőtelepítési előírásai a továbbiakban is 
érvényben maradnak 

3. funkcionális és minőségi kiegészítés: 

- a Völgység-patak menti sávban jelentős potenciális zöldterület húzódik, melynek megőrzése 
és egységes átgondolása javasolt. A tagolt zöldterületi elemek egységes tervezésével, 
átgondolásával egy fontos ökológia folyosó valósulhat meg a település tengelyében. A 
tervezés során cél az élőhelyek biztosítása mellett a zöldterületek használati értékének 
növelése.  

- közösségi létesítmények (pl. oktatási, sportlétesítmények) fásítása szintén jelentős 
környezeti értéknövekedéssel jár 

- az 1.1.1.3. fejezetben kijelölt védelmi célú zöldterületeken háromszintes véderdősáv 
telepítése szükséges az ipari, gazdasági, temető területek és a lakóterületek, illetve a patak 
lehatárolása, elválasztása érdekében. 
 

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

A módosítások során új zöldterület kijelölésére nincs lehetőség, azonban fontosabb kijelölt 
zöldfelületek sem szűnnek meg, így zöldfelületi ellátottság tekintetében mennyiségi változást 
lényegében nem okoz a tervmódosítás. Ezzel szemben a terv a zöldfelületi rendszer eleminek 
fejlesztésével inkább a zöldfelületek minőségi, értéknövelő fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, amely 
közvetve ellátottságot javító hatásokat eredményezhet, a felületek mennyiségi változása nélkül is. 

A fejlesztések során alapvető fontosságú, hogy a tájban honos fajok fajtái, vagy azok kertészetben 
nevelt faiskolai változatai kerüljenek telepítésre. Az allergén, gyomfa fajok ültetése kerülendő. 
 
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

A települési zöldfelületek ökológiai szerepe növelhető az ökológiai értékkel rendelkező területek 
védelmével, értéktudatos fenntartásával, fejlesztésével. Az ökológiai szempontból jelentőséggel bíró 
meglévő és kijelölt zöldfelületek védelmét javasolt a továbbiakban is megőrizni: - az ökológiai 
hálózathoz tartozó zöldfelületeket övezeti módosítás nem javasolt, - a település meglévő és tervezett 
erdőterületei lényegileg a meglévő szerkezettel és lehatárolásokkal fenntartandók. 

Ökológiailag kiemelkedő fontosságúak a felszíni vizek környezetében található zöldfelületek, 
melyekből Nagymányok bővelkedik. Tudatos mérnökbiológiai-, tájépítészeti beavatkozásokkal, 
szükség szerint vízjogi engedélyek alapján továbbra is segíteni kell az értékes vizes élőhelyek 
megmaradását, kialakulását, területük növekedését. 
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Az erdőfelújításoknál, új erdők telepítésénél az erdőtörvénnyel és a természet védelméről szóló 
törvénnyel összhangban a tájban honos fa- és cserjefajták alkalmazását, az erdők fafaj összetételében 
a honos fajokból telepített erdőrészletek területi arányának növelését támogatni szükséges. 

A zöldfelületi rendszer ökológiai értéke és jelentősége a tervezett módosítások eredményeképpen 
nem csökken. 
 
2.2.4. Javasolt tájrendezési és zöldfelületi intézkedések, összefoglalás 

Összességében elmondható, hogy Nagymányok tájszerkezet és zöldfelület szempontjából kedvező 
adottságokkal bír. A módosítás során alapvető beavatkozás nem szükséges, a hangsúly inkább a 
minőségi javuláson és zöldfelületi hálózat fejlesztésén van. Ezt a célt támogatja a két zöldfelületi 
szempontból jelentős módosítás: a volt brikettgyár területén rekreációs övezet kialakítása és az 
arborétum, mint új célkitűzés alátámasztása. Mindkét területen az új célok megfogalmazásával 
lehetőség nyílik olyan jelentős zöldfelületek kialakítására, amely hosszú távon előnyt jelenthetnek a 
településnek. Ezen a két területen kívül fontos a meglévő zöldterületek fejlesztése és azok 
összekapcsolása fásítással, átgondolt tervezéssel.  

A zöldfelületi tervezések során szakági tervező által készített kertépítészeti tervek elkészítése javasolt 
a tájképvédelmi előírások mindenkori betartása mellett. A tervezés során minden esetben 
figyelembe kell venni, hogy honos fajok, vagy azok faiskolai alakjai kerüljenek kiültetésre.  
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Táji- és természetvédelmi korlátozások, zöldfelületi rendszer fejlesztések                          (térkép:RuLab) 
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2.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

2.3.1. Közúti közlekedés, hálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok fejlesztési javaslata  

 A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A város nem rendelkezik főúti kapcsolattal, közúti kapcsolatai mégis kedvezőek: Kelet felé a 6534-es 
összekötő úton Bonyhád érhető el, onnan a 6-os úton Szekszárd, Budapest. Dél irányba a 6534-esen 
Szászvár, majd a 6541-es úton Hosszúhetény és a 6-os főúton Pécs. Nyugat felé pedig 6534-es vezet 
Kaposszekcsőre, onnan a 611-es főúton Dombóvárig lehet eljutni.  

A település és közvetlen környékének országos közúthálózata: 

 
forrás:kira.gov.hu 

B) Javaslat 

Az M9 gyorsforgalmú út Kaposvár – Bonyhád közötti szakaszának műszaki tervei jelenleg készülnek. A 
munkaközi adatszolgáltatás alapján a nyomvonal kis mértékbe belemetsz a város igazgatási 
területének északi sarkába. A 032 hrsz-ú mezőgazdasági út az M9 pályája fölött átvezetésre kerül, 
ezáltal az északi oldalra kerülő földek dél felől is megközelíthetőek maradnak. 

A gyorsforgalmi úton a legközelebb Majosnál, a 6538-as úti keresztezésnél készül csomópont. Ez a 
nagymányoki vasútállomástól 5,5 kilométerre van. 

Az út beruházása a 2014 – 2020 közötti programozási időszak közlekedésfejlesztéseinek indikatív 
listáján nem szerepel. 
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Tolna Megye területrendezési Terve a gyorsforgalmi út jelenleg tervezett nyomvonalát tartalmazza. A 
város és környezete távlati közlekedési helyzete az alábbi kivágaton látható: 

 

2.3.2 A települési úthálózat fejlesztési javaslata 

 A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A város közúthálózata a hosszú időszak alatti fejlődés jegyeit hordozza. Az egyes utak vonalvezetése, 
közterület-szélessége, burkolatának minősége és forgalomszabályozása erősen heterogén, többnyire 
kedvezőtlen.  
Forgalomcsillapítás csak az állami út bejárati kapuinál van. 

A mezőgazdasági utak egyenes vonalvezetésűek, csak kis részben burkoltak. Kapcsolataik a 
lakóterülethez a régi közlekedési módot őrzik.  

A csomópontok szintbeni, jelzőlámpás irányítás nélküliek, többnyire a csatlakozó utak alá-, 
fölérendelésével, kis részben egyenrangú útkeresztezésként kialakítva. Kanyarodó sávval az országos 
út egyik kereszteződése rendelkezik, a főirányban. 

 B) Javaslat 

Az úthálózat tagjainak osztályba sorolását célszerű felülvizsgálni. A belterületet olyan egységekre kell 
osztani a területi forgalomcsillapítás érdekében, amelyek területe 1 km2-nél nem nagyobbak és 
határoló útjaik az útkeresztezésekben elsőbbséggel rendelkeznek az egységek belső útjaival 
szemben. A belső utak egymással való keresztezéseik egyenrangúak. 
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A gyűjtőutak felsorolása 

– Meglévő, megmaradó belterületi gyűjtőutak: Jókai M. u., Dózsa Gy. u., Petőfi S. u., Malom u., 
940 hrsz. út, 669/3 hrsz. út, Liszt F. u. (1077, 677 hrsz. ),  

– tervezett belterületi gyűjtőutak: Perczel M. u. kivezetése az összekötő útra, József A. u., 1050 
hrsz. út és meghosszabbítása a Liszt F. utcáig, 1231 hrsz. út, 1232 hrsz. út 

– meglévő, megmaradó külterületi gyűjtőutak: 028/10 hrsz. út, 047/26, 040/26, 040/34 hrsz. út 
– tervezett külterületi mező-, erdőgazdasági és ipartelepi gyűjtőutak: 027/4, /3 hrsz. út, 026/26 

hrsz. út, 021/2 hrsz. út, 018/1 hrsz. víztározó területén kialakított út, 057/2, 056/14, /17, 
050/2 hrsz. út. 

A külterületi mezőgazdasági gyűjtőutak kiépítése indokolt. Ahol lehet, meg kell oldani a 
lakóterülethez való csatlakozást - személygépkocsik számára. 

 
Tervezett mezőgazdasági gyűjtőút 

A belterületen lévő utaknál törekedni kell a belterületi keresztszelvények fokozatos megvalósítására. 
Ezek az útprofilok helytakarékosak, sebességcsökkentő hatásúak és könnyen tisztán tarthatóak. 
A különösen keskeny utak keresztmetszeti kialakításánál olyan kompromisszumok fogadhatóak el, 
amelyek nem okozzák a balesetveszély növekedését. A példák egy gyűjtőutat és egy lakóutcát 
mutatnak be. 

   
A Petőfi utca legkeskenyebb szakaszának utcaképe                      Mikszáth K. u.                                       forrás:google earth 
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A javasolt keresztmetszeti kialakítás sebességkorlátozással: 

 

A Mikszáth utca mai kialakítása egyirányú forgalmú, nyílt árokkal és nem jól használható járdákkal 
rendelkező. A forgalomcsillapítás szabályainak alkalmazásával a fenti keresztszelvény hozható létre. 

A meglévő fontosabb csomópontok 
megmaradnak. Új csomópont létesítése 
szükséges az összekötő út Bonyhád felé kivezető 
szakaszán, a Jókai M. utca 
meghosszabbításában. Az új útkereszteződés 
kiépítésével tehermentesül a Petőfi S. utca 
keskeny szakasza. Kialakítása a Petőfi S. és 
összekötő út csomópontjához hasonlóan 
többletsávval célszerű. A csomópot 
környezetében a látómező biztosítása egyszerű 
eszközökkel megoldható. 

A forgalomcsillapított övezetek csomópontjait olyan sebességcsökkentő eszközökkel célszerű 
kialakítani, amelyek tekintetbe veszik az utazáskényelmi szempontokat is. Az alábbi példa mutatja, 
hogy az Ady E. utcától nyugatra lévő területen tervezett új lakóterület feltárását hogyan lehet 
megoldani az Erkel F. utca felől jelzőtáblák és burkolati jelek alkalmazása nélkül. 

 
Forgalomcsillapított útkereszteződés az ágak elhúzásával 
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2.3.3. A közösségi közlekedés fejlesztési javaslata 

 A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A buszközlekedés sűrű, munkanapokon Bonyhád felé 46, visszafelé 43; szászvár irányában 24, míg 
onnan 26 járat közlekedik. A járművek a Petőfi S. utca teljes hosszát, az összekötő út keleti szakaszát 
valamint a Liszt F. utcát használják. A belterületen 3, a külterületen 1 megállópár működik. A 
megállók 300 méter sugarú hatásterülete a lakott terület kisebb részét fedi le. 

A Völgységi-patak völgyének északi peremén, az összekötő úttal párhuzamosan halad az 50.számú 
Dombóvár – Bátaszék regionális vasúti pálya. Az állomásépület a Liszt F. utca végén van, az autóbusz-
megálló közelében. Munkanapokon mindkét irányában 4-5 vonat jár. 

 B) Javaslat 

Az úthálózat tervezett fejlesztése lehetőséget ad arra, hogy az Újtelep hiányzó kiszolgálása 
megvalósulhasson akár a Malom u. – József A. u., akár a Malom u. – Liszt F. u. útvonalon. A kiszolgált 
terület bővülését az alábbi ábra mutatja: 

 

2.3.4. A Kerékpáros és főbb gyalogos közlekedés fejlesztési javaslata 

 A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A kerékpárosok átlagos napi száma az összekötő úton jelenleg 27, ami a dunántúli környezetben is 
jelentéktelennek tekinthető. Ennek ellenére az összekötő út napi forgalma már eléri azt a szintet, 
amely esetén a kerékpárok többi járművel azonos pályán történő, elválasztás nélküli közlekedése már 
nem minősül biztonságosnak. 
A településen nincsenek kerékpárforgalmi létesítmények.  
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A városban majdnem minden utcában épült járda, de ezek általában keskenyek és rossz minőségűek, 
így gyaloglásra alig, babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedésre még kevésbé alkalmasak. 
Szakszerűen megépített gyalogos-átkelőhely az összekötő úton két szelvényben van.  

 B) Javaslat 

Nagymányokot elkerülik a tervezett regionális szerepű kerékpárutak. Közlekedésbiztonsági 
szempontból az összekötő útnak mind a külterületi, mind a belterületi szakaszán kerékpárforgalmi 
létesítmény építése vagy kijelölése szükséges. Ez a kistérségi kerékpáros útvonal egyaránt alkalmas 
lehet közlekedési és szabadidős célokra. 

A gyalogos közlekedés számára épített burkolatok hasznos szélessége legalább két gyalogos 
találkozásának megfelelő méretű kell legyen. A felület minősége és az úttesthez történő csatlakozása 
tegye kedvezővé a babakocsik és a kerekesszékek mozgatását is. 

A korlátozott sebességű zónákban valamint a lakó-, pihenőövezetekben megfelelő kialakítás esetén 
vegyes használatú burkolatok készülhetnek, amelyek mind a gyalogos, mind a járműközlekedést 
szolgálják. 

Az iparterületi út mellett indokolt kerékpárutat létesíteni, mert a nagy tömegű teherautókkal azonos 
forgalmi sávban közlekedő kerékpárosok fokozott veszélynek lennének kitéve; a felbontandó 
iparvágány helyére pedig a megtartható alépítmény kihasználására érdemes közös gyalog- és 
kerékpárutat építeni. 

 

 

2.3.5. A Gépjármű elhelyezés, parkolás fejlesztési javaslatai 

 A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Az összekötő úton és a mellette fekvő kereskedelmi – szolgáltató létesítményeknél az úton kívül 
találhatóak parkolóhelyek. A város más területein kiépített parkoló csak elvétve található.  

 B) Javaslat 

Új létesítmény építése vagy meglévő építmény bővítése esetén az előírás szerinti parkolóhelyeket 
közforgalom számára megnyitott magánterületen meg kell építeni. 
Megfelelő szélességű kiszolgáló utak esetén megengedhető, csillapított forgalmú utakon pedig 
kívánatos - a közlekedést nem akadályozó módon – a járművek várakozása az útburkolaton. 
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2.3.6. Javasolt közlekedésfejlesztési intézkedések, összefoglalás 

A közlekedési igények a jövőben tovább növekednek. Kielégítésükre az egyéni és tömegközlekedés 
nyújt lehetőséget. Mindkettőnek térbeli és időbeli korlátai vannak. A nagyobb távlatban sem 
valószínű, hogy az eszközök fejlődése a környezetkímélésen kívül forradalmi változást eredményezne.  

Nagymányok esetében a tömegközlekedés komfortosságának növelése eredményeket hozhat, de fő 
területe továbbra is a munkába járás lebonyolítása marad. Az egyéni közlekedés fő eszköze a 
személygépkocsi, ezért az utak és parkolók fejlesztése szükséges. 
A környezet kímélése és az egészséges életmód iránti fokozódó igény előre vetíti a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés részarányának növekedését. Ezt a folyamatot segíteni szükséges a gyalogos és 
kerékpáros létesítmények fejlesztésével. 
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Közlekedési rendszer fejlesztése                                                                                 térkép: RuLab 
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2.4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 

2.4.1. Viziközművek 

Ivóízellátás 

 A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Nagymányok község vízellátását a Nagymányok-Kismányok-Váralja települések vízművéről 
biztosítják. A vízbázis által ellátott három település átlagos éves vízfogyasztása 174 240 m3, melyből 
Nagymányok átlagos éves vízfogyasztása 115 800 m3/év. 

 B) Javaslat 

A település nyugati részén elhelyezkedő „Újtelep” vízvezeték hálózata az 1950-as évek során létesült. 
A vezetékek műszaki állapota indokolja a vezetékhálózat rekonstrukcióját. 

A település északi részén kijelölt fejlesztési területen 73 lakóingatlan kiépítésére lesz lehetőség. A 
lakóingatlanok várható vízigényét az MI-10-158-1 szabvány alapján becsüljük 150 L/fő/d vízigényt 
feltételezve: 

73 db ingatlan x 3,5 fő/ingatlan x 150 L/fő/d x 1,15 (bizt. tényező) = 44 m3/d. A csúcsidejű napi 
vízigény 1,5 évszakos egyenlőtlenségi tényezőt alapul véve 44 m3/d x 1,5 = 66 m3/d.  

A mértékadó tűzszakaszt 150 m2-ben maximalizálva a tervezett lakóingatlanok oltóvíz igénye az 
54/2014 (XII.5.) BM rendelet alapján 600 L/min, melyet 2 bar kifolyási nyomáson legalább egy órán 
keresztül tűzcsapról szükséges biztosítani. 

A fent számszerűsített vízigény növekményt a jelenlegi becsült fogyasztással összevetve 
megállapítható, hogy a lakóingatlanok megvalósulása esetén a teljes vízfelhasználás növekménye 
mintegy 30%, mely a vízbázisról biztosítható. 

A Völgységi-pataktól délre kijelölt iparterület vízellátásának és szennyvíz elvezetésének kiépítésére 
érvényes vízjogi engedéllyel (Vksz.: B.XXV/82-VI) rendelkezik az Önkormányzat. A 
közműfejlesztéseket pályázati forrásból tervezik megvalósítani. Az iparterület teljes beépülése után a 
várható becsült átlagos vízfogyasztás 50 m3/d. 

A fejlesztések utáni napi csúcs vízigény 516 m3/d –ra becsülhető. A 147/2010 (IV. 29.) Korm. rendelet 
16§ előírása alapján a település közműves vízellátásának létesítése során a napi csúcsfogyasztás 
legalább 30%-ának megfelelő tárolóteret kell biztosítani. A fejlesztések utáni minimális tározó 
térfogat 155 m3, ami a jelenlegi tározókapacitással is már rendelkezésre áll.  

Az iparterület vízellátásának kiépítését a rendelkezésre álló vízjogi létesítési engedély alapján kell 
kialakítani.  

A lakóingatlanok vízellátását egy a Kossuth utcai és Dózsa György utcai vezetékek összekötő Dk160 
KPE gerincvezetékről leágazó ágvezetékekkel javasolt megoldani. Az ágvezetékek minimális átmérője 
Dk90. Az elosztóhálózat létesítése vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.   

A régi brikettgyár területének vízellátása a déli városrész gerincvezetékének meghosszabbításával 
biztosítható. 
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Szennyvízelvezetés 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Nagymányok közigazgatási területén a szennyvízelvezető hálózat üzemeltetését a 2012. május 31.-én 
kelt Bérleti-Üzemeltetési szerződés alapján a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. (7030 Paks, Kölesdi 
út 46.) végzi. A csatornahálózat teljes körű kiépítését követően a település összes ingatlanán 
biztosított a szennyvízbekötés műszaki feltétele. 

B) Javaslat 

A település nyugati részén elhelyezkedő „Újtelep” szennyvízcsatorna hálózata az 1950-as évek során 
létesült. A vezetékek műszaki állapota indokolja a csatornahálózat rekonstrukcióját. 

A település északi részén kijelölt fejlesztési területen 73 lakóingatlan kiépítésére lesz lehetőség. A 
lakóingatlanok várható szennyvíz kibocsátása a becsült vízfogyasztás alapján átlagosan 40 m3/d. 

A Völgységi-pataktól délre kijelölt iparterület vízellátásának és szennyvíz elvezetésének kiépítésére 
érvényes vízjogi engedéllyel (Vksz.: B.XXV/82-VI) rendelkezik az Önkormányzat. A 
közműfejlesztéseket pályázati forrásból tervezik megvalósítani. Az iparterület teljes beépülése után a 
várható becsült átlagos szennyvíz kibocsátás 40 m3/d. 

Az iparterület szennyvíz elvezetését az érvényes vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerint a 
telep nyugati részére tervezett átemelőbe érkező gravitációs csatornákkal kell kialakítani. A tervezett 
átemelő a beérkező szennyvizeket Dk90 KPE nyomóvezetéken a Szigligeti út végén lévő tisztító 
aknába juttatja. 

A település északi részén kijelölt lakóingatlan fejlesztési területet a Dózsa György utca egy keleti és 
egy nyugati részre oszt. A keleti terület tervezett lakóingatlanain keletkező szennyvizeket gravitációs 
úton, DN200 csővezeték létesítésével javasolt bevezetni az I-3-0 jelű csatorna vezetékbe. A nyugati 
területen keletkező szennyvizeket DN200 csővezeték létesítésével gravitációs úton javasolt a Kossuth 
utcában futó II-3-0 jelű szennyvízcsatornába kötni. A csatornahálózatok létesítése vízjogi létesítési 
engedély köteles tevékenység.  

A régi brikettgyár területének szennyvíz elvezetése külön, részletes tervezési feladat, a javasolt 
megoldás egy átemelő akna létesítésével az összegyűlt szennyvizek nyomóvezetéken történő 
betáplálása a gyűjtő csatorna hálózatba. 
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Felszíni vízelvezetés 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A településen keletkező csapadékvizeket a település úthálózata mentén létesült felszíni csapadékvíz 
elvezető árkok vezetik a befogadóba. A szűkebb utcákban a vápásan burkolt utak biztosítják a 
csapadékvíz megfelelő elvezetését. 

B) Javaslat 

Összességében megállapítható, hogy a településen a csapadékvíz elvezetése megoldott. 
Folyamatosan gondoskodni kell az árkok jókarban tartásáról, az átereszek tisztításáról, a 
feliszapolódások megszüntetéséről. 

A település helyi vízkár elhárítási terve 2001. évben készült, melyet felül kell vizsgálni, és a jelenlegi 
állapotokkal aktualizálni szükséges. 

A lakóingatlanok kialakítására kijelölt területeken összegyűlő csapadékvizeket javasolt a tervezett 
utak mentén létesítendő árkok segítségével a Kossuth utcával párhuzamosan futó É-D irányú 
vízfolyásba vezetni.  

Felszíni vizek 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A település közigazgatási területe a Völgységi patak vízgyűjtőjén helyezkedik el, a csapadékvizek fő 
befogadója a Völgységi patak. A Völgységi patak mellett a települést érintő főbb vízfolyások: Izmény-
Györei-vízfolyás, Mocsárvölgyi-árok. 

 

Nagymányok közigazgatási területe belvízzel és nagyvízi mederrel érintett. A települések ár-és belvíz 
veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003 (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet 
szerint a nyilvántartott települések közé tartozik a község. A rendelet szerint a település erősen 
veszélyeztetett „A” kategóriába sorolható.   

A nagyvízi medrek, parti sávok, vízjárta, valamint fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról és hasznosításáról, valamint nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével 
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kapcsolatos eljárásról szóló 83/2014 (III.14.) Kormányrendelet 2.§ (3) bekezdése alapján előírt 
szélességű partsávot kell biztosítani. 

Veszélyeztetett területek 

A település területén rövid idejű nagy intenzitású csapadékok okozhatnak néhány területen 
elöntéseket, helyi vízkárt.  

Kossuth utca északi része 
A Mocsárvölgyi árok bal partján lévő lejtős terület nagy intenzitású csapadékok esetén jelentős 
terhelést adhat a vízfolyásnak, ami a part menti területek (elsősorban a bal part menti területek) 
elöntését eredményezheti. 

Béke utca 
Az Izmény-Györei vízfolyás a Mocsárvölgyi-árok becsatlakozása utáni szakaszán három közúti és egy 
vasúti keresztezés van, melyek nagy vízhozam esetén jelentős visszaduzzasztást ill. kiöntést 
eredményezhetnek. A helyi tapasztalatok szerint a visszaduzzasztás hatása a Béke utca déli szakasza 
és a vízfolyás keresztezésénél a legjelentősebb. 

Völgységi patak menti területek 
A Völgységi patak menti területek nagy vízhozam esetén elöntésre kerülhetnek. Az elöntés a Malom 
utcánál lakóépületeket is érinthet, mivel ezek az ingatlanok a vízfolyáshoz igen közel helyezkednek el. 

B) Javaslat 

A fenti problémák megoldása komplex elemzési és tervezési feladat részét képezik, melynek 
megalapozását jelentheti a település helyi vízkár elhárítási tervének felülvizsgálata.  

A fejlesztési területeken a csapadékvíz elvezetés műszaki megoldását szaktervezővel meg kell 
terveztetni. 
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2.4.2. Energiaellátás 

Gázellátás 

 A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A település földgázellátása a Bonyhád-Nagykónyi nagyközépnyomású távvezetékről leágazó 12/4 bar-
os gázfogadó és gáznyomáscsökkentő állomáson keresztül történik, amely a település ÉK-i szélén a 
belterületi határ közelében található.  

A fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi 
nyomásszabályozókkal megoldott. Az egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek 
elhelyezést, de jellemző a ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi 
nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet közvetlen az igényeket kielégíteni.  

A település már beépített területén a gázelosztó hálózat szinte valamennyi utcában megtalálható.  

B) Javaslat 

Az elosztóhálózat olyan paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi még el nem látott 
ingatlan ráköthető és a meglevő beépítés távlati igényeinek kiszolgálására is alkalmas. A gazdasági 
területeken jelentkező esetleges nagyobb fogyasztó kiszolgálása is biztosítható a meglévő 
főhálózatról.  

Elektromos energiaellátás 

 A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A település elektromos energia ellátása 20 kV-os feszültségszinten megoldott, a Bonyhádi 120/20 kV-
os alállomásból két távvezetéken keresztül. A gerincvezetékekről a 20/0,4 kV-os transzformátorok 
külön-külön ágaznak le.  

A településen 7 db 20/0,4 kV-os transzformátor-állomás van. Ezek részben a kisebb ipari vállalkozási 
létesítmények ellátását biztosítják, részben pedig a lakossági ellátást szolgálják. 

A Déli Iparterület villamos energia ellátására új transzformátor állomás illetve ezzel egy időben egy 
0,4 kV-os földkábeles hálózat is épült. 

A közvilágítást a kisfeszültségű légvezetékek tartóoszlopaira szerelt lámpatestek biztosítják. A hálózat 
korszerűsítési munkái a korábbi években elkészültek, a település közvilágítása a mai viszonyok között 
korszerűnek mondható. 

B) Javaslat 

A jelenleg üzemelő légvezetékek és transzformátor állomások a tervezett fejlesztési területekre is 
biztosítani tudják az állomásokban rendelkezésre álló tartalék kapacitások felhasználásával, illetve az 
állomások gépcserés bővítésével, vagy magának a Transzformátor állomásoknak az esetleges 
átépítésével az energiaellátást.  

Amennyiben a megnövekedő teljesítmény igények a meglévő Transzformátor állomások átépítését 
illetve kiváltását vonják maguk után az ún. földre telepített és földkábeles KÖF és KIF hálózatokkal 
szerelt állomások létesítése a javasolt. 
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Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

 A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Nagymányok Város Önkormányzatának tulajdonában 11 db intézmény van. Ezek funkciója igen 
eltérő, egyes intézmények fenntartása nem is az önkormányzathoz tartozik (pl.: Általános Iskola). A 
ravatalozó funkciója miatt energetikai szempontból reálisan nem értékelhető. Az épületek 
közművekkel teljesen ellátottak. Általánosságban az intézmények többségében valamilyen 
energetikai felújítás már megvalósult, illetve folyamatban van.  
Nagymányok Város Önkormányzata a körülményeihez és lehetőségeihez mérten megfelelően 
használja ki az Európai Unió és Magyarország Kormánya által biztosított pályázati lehetőségeket. Az 
intézmények épületszerkezeteinek energetikai felújítása, egy-két épület kivitelével (pl.: Általános 
Iskola) többségében ezen pályázatok keretében már meg is valósultak. A gépészeti rendszerek 
korszerűsítése azonban ezen intézményekben is csak részben történt meg (pl.: Sportcsarnok, 
Polgármesteri Hivatal, stb.). A településen a megújuló energiaforrások kiaknázása elindult, a hálózati 
elektromos áram kiváltása több intézményben napelemek segítségével megtörtént (pl.: 
Polgármesteri Hivatal, Pitypang Óvoda és Konyha). 

B) Javaslat 

Mivel energiaellátó közművek tekintetében Nagymányok helyzete jónak mondható, fejlesztési 
javaslatot inkább az energiatakarékosabb felhasználás tekintetében lehet javasolni. Az elektromos 
energia felhasználás csökkentésének egyik módja, ha a világításhoz használt berendezéseket 
korszerűsítjük. Ezt legegyszerűbben energiatakarékos lámpatestek alkalmazásával tehetjük meg. 
További lehetőségek még, ha az üzemelő lámpatestek mennyiségét és az általuk kibocsátott fény 
erősségét is lehet szabályozni. 3 darab intézménynél az elektromos energia szükséglet előállítása már 
napelemekkel történik. Ezen beruházásokat a többi intézménynél is célszerű lenne megvalósítani.  
A megfelelő hőkomfort megtartása mellett a legnagyobb energiamegtakarítás úgy érhető el, ha az 
épületek hőveszteségét csökkentjük. Ezt homlokzat, illetve födémszigetelésekkel, valamint nyílászáró 
cserékkel tudjuk megvalósítani. Nagymányokon több intézményben ezek már részben, illetve 
egészben megvalósultak (pl.: Sportcsarnok, Egészségház). Ezeket célszerű a többi intézménynél is 
Európai Uniós pályázatokból megvalósítani.  
Mindegyik feljebb tárgyalt önkormányzati intézmény vezetékes földgázzal ellátott, és a szükséges 
hőenergia fedezése elsődlegesen ezen energiahordozóval történik. Egy-két intézményben (pl.: 
Pitypang Óvoda) tartalékként más tüzelőanyaggal működő kazánok is vannak. Az intézmények 
többségében régebbi, Thermomax, illetve Alu Super típusú földgáztüzelésű kazánok vannak. Ezeknek 
a kazánoknak az energia felhasználása elég magas, mert még nem tudják kihasználni a füstgázban 
rejlő, úgynevezett rejtett hőenergiát, valamint hőfokcsökkentéseket sem lehet előre programozottan 
beállítani rajtuk. Az intézmények fűtési energia felhasználása csökkenthető lenne, ha ezeket a régi, 
elavult kazánokat új, napi, illetve heti programozhatósággal ellátott kondenzációs kazánokra 
cserélnék. Több intézményben már termosztatikus szelepek üzemelnek, ez a legjobb módja a 
hőmérséklet igények pontos illesztésének, mindamellett a folyamatos használatukkal további 
energia-megtakarítás érhető el. 
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2.4.3. Távközlés 

 A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Nagymányok város vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A 
szekunder központhoz tartozó 45-ös körzetszámú Szekszárd primer központ Nagymányok jelenlegi 
vezetékes távközlési hálózatának bázisa. 

Jelenleg a rendszer megfelelő működését a Szekszárdi bázisállomás, valamint az Aparhant 
településen elhelyezett adótorony (erősítő) biztosítja. 

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat a településen jellemzően oszlopokra szerelten épült. 
Meg kell jegyezni, hogy a távközlési hálózat számára többnyire önálló, saját oszlopsort helyeztek el. 
Így az utcákban jellemzően két oszlopsor található. Ezeknek az utcáknak az arculatát teljesen uralják, 
az utcafásítás lehetőségét nehezítik az oszlopsorok.  

A településen postai szolgáltatás, kábeltévé hálózat, mobil és  műholdas elérés biztosított. 

A mobil hírközlő szolgáltatók a Vodafone Magyarország Zrt., a Magyar Telekom Nyrt. és a Telenor 
Magyarország Zrt., UPC Magyarország Kft., Tesco MBL Zrt. szolgáltatási színvonala megfelelő.  

B) Javaslatok 

A település arculatának alakítása megkívánja, hogy új fejlesztési területen vezetékes hálózat már 
kizárólag csak föld alatti elhelyezéssel létesüljön. Nagyobb távlatban fokozatosan, az útépítéshez 
kapcsolódóan, illetve a szükségessé váló hálózati rekonstrukció idején a meglevő hálózat föld alá 
történő áthelyezését is meg kell valósítani. A távközlési hálózat föld alatti elhelyezésével biztosítja az 
utcafásítás lehetőségét, amely a látványjavításon túl a mikroklímát is javítja.  

Összességében megállapítható, hogy a hírközlési létesítmények várható fejlesztése nem indokolja 
közlekedési és közműelhelyezési terület ez irányú fejlesztését. 

Távközlési hálózat 
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2.4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás települési 
elemei 

 A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A településen jelenleg működő napelemes rendszerek, a Pitypang Óvodánál 8 kVA, a Konyha 
épületnél egy 24 kVA, a Polgármesteri Hivatal épületén pedig egy 9 kVA teljesítményű.  
Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 
A megvalósított önkormányzati intézmény-felújításokat, energiahatékonysági fejlesztéseket a 
településfejlesztési koncepció 1.16.2.2. fejezete tartalmazza. 
A település energiahatékonysági értékelésére a lakossági és vállalkozói szinten adatok hiányában 
nem lehetséges konkrétan vállalkoznunk. Azonban ismerve a települési ingatlan-piaci helyzetet 
(alacsony kereslet és jövedelem, emiatt kínálat hiányában kevés új vásárlás és építés), elmondható itt 
is, hogy az épületállomány 2-3-szor rosszabb hatékonyságú, mint akár az európai átlag, akár a hazai 
jelenleg hatályban levő szabályozás által elvárt szint. A családi házak és intézmények átlagos fajlagos 
energiaigénye 180-360 kWh/m2/év, miközben a jelenleg hatályos szabályozás szerint a megfelelő 
szint 140 kWh/m2/év alatt kell, hogy legyen, új építés esetén pedig már 2021-től kötelező lesz 
minden szereplőnek ezt a szinten mintegy 30-40 kWh/m2/év szint alá vinni. Ez a mai, gyakori 
energiaigény közel nyolcada, egytizede – ami jelentős bevételeket hagyna az érintett lakosságnál, 
intézményeknél, vállalkozásoknál.  
Az önkormányzatok számára a közeljövőben lehetőség lesz a TOP keretén belül Fenntartható Energia 
Akcióprogramok készítésére (angol rövidítéssel SEAP), aminek keretében lehetséges részletesen 
felmérni mind az intézményi, mind a vállalkozói, mind a lakossági energiafogyasztást, a legszűkebb 
keresztmetszeteket, és meghatározni a rövid-, közép- és hosszú távú teendőket. Ennek a település 
energiaigénye csökkenésén túl jelentős településképi pozitív hatása is lehet, amennyiben a Helyi 
Építési Szabályzat a lehetőségein belül előre felkészül a várhatóan nagy számban megjelenő új 
burkolatok szín- és formavilágának befolyásolására. Hasonlóképpen komoly, méretét tekintve azt 
meg is haladó gazdaságfejlesztési – munkahely-teremtési és bevétel megtartási – hatása lehet az 
épületenergetikai fejlesztéseknek, mint a megújuló energiaforrások hasznosításában rejlőknek. 

 B) Javaslatok, lehetőségek 

Az egyre növekvő energia árak miatt a megújuló energiahordozók kihasználásának lehetőségei, mint 
magánemberként, mint települési szinten is egyre fontosabb szerepet kaptak az utóbbi években. A 
legegyszerűbben kiaknázható energiaforrás a napenergia, ezt lehet elektromos-, és hőenergia 
termelésre is alkalmazni. Nagymányokon az elektromos energia ezen módon történő előállítása már 
részben elindult, illetve megvalósult. A napenergiában rejlő hőenergia kinyerésére is több fajta 
megoldás van (pl.: napkollektorok), a probléma abban rejlik, hogy a legnagyobb hőszükségletet 
igénylő időszakban - télen, illetve éjszaka - áll rendelkezésre a legkevesebb hőenergia. Ezért az 
intézmények energia felhasználásának csökkentésére véleményünk szerint nem ez a legjobb 
megoldás. Jobb megoldásnak tartjuk hőszivattyúk telepítését, ezeknek az energiaforrása többféle 
lehet. A legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás a levegő–víz hőszivattyú alkalmazása, ennek viszont a 
nem állandó külső levegő hőmérséklet miatt az üzemeltetési költsége magasabb lehet. Ha azonban a 
berendezés elektromos energia igényéhez illesztett napelemekkel együtt telepítjük (ami többlet 
beruházási költséget jelent), akkor megfelelő vezetékes energia felhasználás csökkenés érhető el. 
Egyenletesebb hőkinyerést biztosítanak a föld-víz hőszivattyúk, azonban itt a berendezés mellé 
talajszondákat, illetve talajkollektorokat kell fektetni. Ezek beruházási költsége a nagy földmunka 
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miatt igen magas is lehet. A harmadik típusa a víz-víz hőszivattyúk, ehhez a legjobb, ha a közelben 
kiaknázható termálkutak vannak. Mindezek figyelembe vételével meg lehet találni leggazdaságosabb 
megoldást, amivel a legoptimálisabban lehet csökkenteni az intézmények energia felhasználást. 
Magyarországon a megújuló energiafelhasználás tekintetében nagyon jelentős és elterjedt megoldás 
a biomassza, és azon belül is a tűzifa felhasználása. Ezen rendszerek kiépítése az előzőekhez képest a 
legolcsóbb megoldás. A tüzelőanyag beszerzése, tárolása, illetve felhasználásra előkészítése lehet az, 
ami többletköltséget, illetve több ember alkalmazását jelentheti. A napi és heti hőigényekhez való 
pontos teljesítmény illesztése már különböző elektronikai berendezésekkel megoldható, igaz ezek 
beruházási oldalon némi többletköltséget jelentenek. 
 

  



ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
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A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település egészére készülő településszerkezeti terv, 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv” esetén környezeti értékelést kell végezni a várható 
jelentős hatások ellenőrzése érdekében. Az elkészült környezeti értékelés önálló dokumentumként 
csatolásra került, mely a település részletes környezeti szempontú értékelését tartalmazza. 

3.1. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET 

Elsődlegesen a 1995. évi LIII. törvény – a környezet védelmének általános szabályairól – előírásait 
vettük alapul, illetve az adott környezeti elemekre vonatkozó hatályos szakági rendeleteket, melyeket 
a csatolt környezeti értékelésben részletesen ismertetünk. Ezen felül a város település-szerkezeti 
adottságait a 1997. évi LXXVIII. törvény – az épített környezet alakításáról és védelméről – 
szempontjainak figyelembevételével is vizsgáltuk. 

Nagymányok Tolna megye bonyhádi központú kistérségének települése, ahol az ipari és a 
mezőgazdasági ágazat is meghatározó. A környezetet terhelő tevékenységek elszórtan, lakóépületek 
között találhatók, melyek a település környezeti állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják. 

A települési környezet minőségét a későbbiekben bemutatott föld-, víz-, levegőtisztaság-védelem, 
valamint a jelentős hatások (zajterhelés, hulladékok) elleni korszerű védelem és a koordinált érdekei 
együttesen határozzák meg. 

3.1.1. Talajvédelem 

A termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX. törvény vonatkozik a talajok védelmére. Nagymányok 
település a Völgység megnevezésű kistáj területén helyezkedik el. A kistáj az Alsóhidas-patak, a 
Völgységi-patak és a Kapos völgye által határolt, gyengén tagolt, hullámos felszínű völgyes terület. A 
Völgység szíve a löszös dombsorokkal övezett Bonyhádi-medence. A poligenetikus süllyedék belsejét 
vastag lösztakaró (40 m) béleli ki.  Alaktanilag a medencefelszínt alig tagolt dolinás löszsíkság jellemzi. 
Talajok védelme érdekében kötelező érvényűen betartandó a termőföld védelméről szóló 2007.évi 
CXXIX. törvény. Nagymányok közigazgatási területe az erősen vízeróziós területek körébe tartozik.  

Javaslat 

A vízerózió megfékezésére számos agrotechnikai eljárás (pl. a szintvonalakkal párhuzamosan történő 
művelés, a víz mozgását fékező gyep/cserjesávok telepítése, sorközök füvesítése stb.) és művi 
beavatkozás (sáncolás, teraszolás) létezik, de a legjobb módszer a nagyobb meredekségű lejtőknél a 
tájhasználat, a művelési ág változtatása (azaz az állandó növényborítottság biztosítása gyepesítéssel, 
erdősítéssel), illetve a szántóterületeken jó talajvédő növények termesztése. 

3.1.2. Felszíni és felszín alatti vizek védelme 

A település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján érzékeny és kiemelten érzékeny 
területeken helyezkedik el.  
A településen régen üzemeltetett szén-brikettgyár területén a talajtest és a felszín alatti víz alifás 
szénhidrogén (TPH), policiklikus aromás szénhidrogén (PAH) és nehézfém szennyeződését mutatták 
ki több helyen is.  
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Javaslat 

A szennyeződéssel érintett terület mielőbbi részletes feltárása, a szennyeződés lehatárolása és a 
kármentesítés lefolytatása szükséges. 

„A tevékenységek végzése során a felszíni- és felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek, szennyezett 
víz felszíni- és felszín alatti vízbe nem vezethető be, bevezetések előtt tisztító műtárgyakat kell 
elhelyezni” – Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

3.1.3. Levegőtisztaság és védelme 

Nagymányok település a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet kategorizálása alapján az ország olyan egyéb 
területei között szerepel, amely nem tartozik légszennyezettségi agglomerációba. A település 
környezetében végzett esetleges bányászati tevékenység közvetlenül is, illetve közvetve (pl. a 
szállítási útvonalak mentén, az átrakási tevékenység során) zavaró mértékű kiporzással járhat. Ezek 
részletes vizsgálatát a bányák működtetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárások során szükséges elvégezni és csak a levegővédelmi követelmények teljesülése esetén 
engedélyezhető a bányászati tevékenység. A szállítási útvonalak kialakítása a lakott területek 
elkerülésével, külterületen került kialakításra.  

Az Önkormányzat a Nagymányok 1223/2 hrsz.-ú ingatlanon logisztikai központot, teherautó-, ill. 
kamion parkolót és átrakó állomást kíván megvalósítani a városvezetés a közeljövőben. A területtől 
északi irányban, 15-20 m távolságban már lakóingatlanok helyezkednek el, melyek jelenleg is jelentős 
zavaró hatásnak (elsősorban zajvédelmi szempontból) vannak kitéve a velük közvetlenül szomszédos 
közforgalmú vasútvonal által.  

Jelentősebb bűzkibocsátó forrásként (diffúz) a területen található állattartó létesítményeket 
szükséges megjelölni. Ezek a nagymányoki 028/3-9. hrsz.-ú, és a 040/36-37. hrsz.-ú ingatlanokon 
helyezkednek el. 

A Nagymányok 072/9. hrsz.-ú ingatlanon lévő, rekultivált hulladéklerakó, mint D1 diffúz forrás 
szerepel a levegővédelmi alapnyilvántartásban, melynek üzemeltetője Nagymányok Város 
Önkormányzata. 

Javaslat 

A tervezett beruházás megvalósítása esetén szükséges figyelembe venni, hogy a lakóingatlanok 
környezetvédelmi státusza tovább ne romolhasson. Ennek érdekében a logisztikai központ és átrakó 
állomás létesítményeit úgy szükséges kialakítani, hogy a lakóingatlanoknál határértéket meghaladó 
mértékű légszennyezettség ne alakulhasson ki, elsősorban a porkibocsátás és a füstgázok 
vonatkozásában.  

A környezeti hatások csökkentése és a vizuális takarás érdekében az érintett beruházási terület teljes 
északi oldalán több rétegű növényzettelepítés és védőfásítás megvalósítása indokolt.    

Az állattartó létesítmények bűzterhelését és az ebből fakadó levegővédelmi hatásterületet külön 
eljárás során szükséges vizsgálni, amennyiben a tevékenység engedélyezése a 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozó környezeti hatásvizsgálati, és/vagy egységes környezethasználati 
eljárás alá esik.  Ettől függetlenül a létesítményeket jelentős zavaró hatású területként szükséges 
megjelölni és javasolható a legkisebb 300 m-es védelmi övezet kijelölése a település szabályozási 
tervén is. Amennyiben ez megvalósítható, a védendő lakóingatlanok irányában védő fásítással, 
erdőtelepítéssel szükséges biztosítani a megfelelő csillapítást és a vizuális takarást. Természetesen a 
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védelmi övezet kijelölése a tényleges levegővédelmi hatásterület meghatározása esetén ettől 
függetlenül megtörténhet. A tervezett lakóövezet kialakításánál szintén védőfásítás indokolt a közeli 
mezőgazdasági létesítmény felöli oldalon.  

Amennyiben a külön szakági levegővédelmi követelmények folyamatosan teljesülnek, a 
hulladéklerakó és maga a diffúz forrás levegővédelmi szempontból nem tekinthető jelentős kibocsátó 
forrásnak, ezért település-szerkezeti külön vizsgálata nem indokolt. 

3.1.4. Zaj és rezgésvédelem 

Zaj-, és rezgésvédelmi szempontból a bányászati tevékenységet szükséges kiemelni. Ennek vizsgálata 
a tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárás során történik. A bányászati tevékenység a munkagépek üzemeltetése, a törő-, és osztályozó 
berendezések működése, a rakodás és a tehergépjármű forgalom által gyakorol jelentős zajterhelést. 
Ezen felül a robbantásos fejtési eljárás rezgésterhelését is szükséges külön vizsgálni, mely akár 
komoly károsodásokat is eredményezhet az épített környezet elemeiben.  

Szükséges megemlítenünk – a korábban már ismertetett – logisztikai központot és átrakóállomást. A 
terhelés csökkentése érdekében az átrakó állomásra egy mobil rakodó berendezés beszerzése van 
folyamatban, mely a vagonok mellett mozogva, a szállítószalagot vertikálisan döntve képes a 
rakodásra, ezáltal elkerülve a vagonok rakodás közbeni tolatását, valamint a rakomány nagy esési 
távolságát.  

Ugyanígy szükséges megemlíteni a 056/18., /11., /12. hrsz.-ú ingatlanokra tervezett kőtörő 
létesítését, mely szintén zajvédelmi szempontból kritikus létesítménynek tekintendő. A tervezett 
kőtörő a legközelebbi védendő belterületi ingatlanoktól kb. 400-450 m távolságban kerülne 
kialakításra, mely feltételezhetően kellő távolságot jelent, hogy a lakóingatlanoknál határértéket 
meghaladó zajterhelés ne alakulhasson ki.  

Javaslat 

A logisztikai központ és átrakóállomás zajvédelmi hatásait önálló eljárás keretében szükséges 
részletesen megvizsgálni és igény szerint a szükséges műszaki védelmet kialakítani, azonban a 
szabályozás szintjén a védőfásítás, mint javasolható védelmi intézkedés kerülhet kijelölésre. A 
megelőzés érdekében a környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó és a zajtól, rezgéstől védendő 
létesítményeket úgy kell egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és rezgés ne haladja meg a 
megengedett zaj, illetőleg rezgésterhelési határértékeket. A kőtörő létesítmény tervezése során, 
illetve a használatbavételkor a létesítmény pontos zajterhelését szabványos méréssel és zajvédelmi 
szakértő által készített műszaki számításokkal szükséges meghatározni. 

3.1.5. Sugárzás elleni védelem 

Nagymányok Város közigazgatási területén jelenleg ilyen jellegű érintettség nem áll fenn. 

A településhez legközelebb eső sugárzásvédelmi szempontból jelentős létesítmény a Bátaapáti 
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló, mely Nagymányok településtől dél-keleti irányban kb. 13 km 
távolságban található. Tekintettel a létesítmény Nagymányok településtől lévő viszonylagosan nagy 
távolságára és hogy a szállítási útvonalak sem érintik a várost, ennek részletesebb vizsgálata nem 
indokolt. 
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3.1.6. Hulladékkezelés 

A településen a termelési hulladék a gazdálkodó szervezetek termelő és szolgáltató tevékenységéből 
származik. A településen olyan jellegű és volumenű tevékenységet nem folytatnak, amelyből jelentős 
mennyiségű termelési hulladék keletkezhetne.  

Nagymányok város területén keletkező települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő 
begyűjtéséről (begyűjtetéséről) a város Önkormányzata a 3/2015. (II. 25.) számú helyi rendelet által 
szabályozott módon gondoskodik, elsődlegesen a cikói hulladéklerakóra kerül szállításra. 

A lakosságnál keletkező állati hullák korábban dögkútban kerültek elhelyezésre, amely már bezárásra, 
megszüntetésre került. Az állati hullák jelenleg már nem minősülnek hulladéknak.  Az állati hullák 
begyűjtésére és ideiglenes tárolására ún. települési gyűjtőhely létesíthető. Nagymányokon települési 
állati hulla gyűjtőhely nem került létesítésre. A településhez legközelebb eső ilyen telephely 
Mágocson található. 

Javaslat 

A településen található egy rekultivált kommunális hulladéklerakó, melynek utógondozási feladatait 
szükséges a vonatkozó hatósági határozatoknak megfelelően folyamatosan végezni. 

3.1.7. Vizuális környezetterhelés 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság állásfoglalása alapján a település déli, erdős, dombos része 
kiemelten kezelendő tájképvédelmi övezetet érint. A tájképvédelmi érintettség kapcsán a területen 
lévő bányászati és ipari létesítményeket szükséges említeni. A régi szén-brikettgyár még meglévő 
létesítményei mesterséges, tájidegen elemként jelennek meg, melyek nem illeszkednek a táj 
természeti jellegébe. Ezek egy része érvényes bontási engedély alapján korábban elbontásra került, 
azonban a területen továbbra is megtalálhatóak ipari, bányászati épületek.  

Javaslat 

A tájképvédelmi érintettség kapcsán a használaton kívüli, szükségtelen létesítmények fokozatos 
megszüntetéséről és a terület rehabilitációjáról a továbbiakban is szükséges gondoskodni. A 
tájképvédelmi övezetbe eső területeken csak a tájjal harmonizáló, a tájképi megjelenést nem 
romboló létesítmények helyezhetőek el, ill. szükség szerint vizuális takarással, növényzet 
telepítésével szükséges megoldani a tájba illesztést.  

Amennyiben a területen lévő bányászati, ipari létesítmények ipari műemlék jellegűek, egyedi 
védettség alatt állnak vagy későbbi hasznosítás céljából megőrizendő létesítmények, úgy a megfelelő 
tájképbe illesztésükről parkosítással, növényzet telepítésével, fásítással szükséges gondoskodni. 

3.1.8. Árvízvédelem 

Nagymányok város a településen átfolyó vízfolyások által és a domborzati adottságai miatt árvíz és 
belvízvédelmi szempontból is kritikus helyzetben lévő település. Intenzív, elhúzódó csapadékos 
időjárás miatt a településen több esetben is kialakult árvizes, illetve belvizes havária szituáció, ezért a 
megfelelő, hatékony és tudatosan tervezett védekezés elengedhetetlen. 
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Javaslat 

A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság javaslata a vízkár elhárítási terv kidolgozása, mivel a Völgységi-
patak mentén gyakran elöntések következnek be. A csapadékvizek károkozás nélküli elvezetéséről 
gondoskodni szükséges. A szennyezett csapadékvizek az élővizekbe nem vezethetők vissza. 

A laza löszös talaj összetétele következtében az eróziós tevékenységek még erősebbé válnak, ezért 
szükséges a védekezésen belül a csapadékvíz-elvezető árkok folyamatos karbantartása, továbbá az 
érintett területek növényesítése. 
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A szabályozás alapelvei, mivel a kialakult táji vagy beépítési karakter megváltoztatása nem tervezett 
az építési övezeti tagolás alapját a beépítési sajátosságok, az övezeti tagolás alapját a táji, természeti 
adottságok adják. 

SZABÁLYOZÁST MEGHATÁROZÓ SAJÁTOSSÁGOK - Építési övezetek 

Lakóterületek 

 
Kisvárosias lakóterület 

Lk-1- besűrűsödött települési területek övezete 
Az építési övezetbe a település történeti településmagjának kistelkes illetve – a főút mentén - 
besűrűsödött területrészei tartoznak. 

Lk-2 – Öregtelep kistelkes „hosszanti”ikerházas területei 
A Bocskay, Mikszáth, Bartók Béla utcákra merőleges gerincű ikerházas beépítések, melyek a tömböt 
határoló közterületekre mindkét irányban rendelkeznek kapcsolattal. 

Lk-3 – Öregtelepi sorházas bányászkolónia területek 
A településen először megépült munkástelep, mely az akkor hatékony, sorházas beépítési mód 
alkalmazásával készült. 

Lk-4 - Újtelep, ikerházas munkástelep 
Az bányászathoz kapcsolódó lakásépítési program II. ütemében, tervezett utcaszerkezetben jött létre 
Újtelep kistelkes,előkertes, ikerházas beépítésű része. 
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Falusias lakóterületek 

Lf-1 - Kialakult csoportházas beépítés 
Az építési övezetbe az újtelepi „igazgatási” központ szomszédságában kialakított nagytelkes, 
előkertes, F+T, F+1 szintszámú, csoportházas beépítésű területek tartoznak. 

Lf-2 – Kialakult családiházas beépítés 
A történetileg kialakult településrészekhez csatlakozó, azokból átalakuló, előkertes, oldalhatáros 
családiházas területek. 

Lf-3 - Történeti településmag – „a falu” - építési övezete 
Az építési övezetbe a történeti településmag oldalhatáros, utcafrontos beépítésű, - változó 
telekszélességű és domborzathoz igazodó telekmélységű területei tartoznak. 

Lf-4 - Mérnöki osztás építési övezete 
A történeti településszerkezet 1960-tól oldal illetve szabadonálló beépítésű, családiházas utcákkal, 
tömbökkel bővült. Az 1960-1980-as évek tervezett telekosztása, jellemzően előkertes beépítése 
illetve a tervezett lakóterületek kerülnek ebbe az építési övezetbe. 

Lf-5 - Új beépítések építési övezete 
A főúttal határos nagytelkes, F+1 szintszámú illetve a tervezett - magasabb épületigényű - 
lakóterületek kerülnek az övezetbe. 

Lf-g – Önálló garázsok építési övezete 
A Kossuth Lajos utca végén, a lakótelkekkel szembeni egykori kiskerti ingatlanokon megjelenő garázs, 
raktár épületek kezelése, szabályozása érdekében, önálló építési övezetet alakítunk ki. 

A szabályozás – az építési övezetek meghatározása - a kialakult karakterek lehatárolásán túl a 
megalapozó vizsgálatban elvégzett telekméret, épületek, építmények funkció szerinti illetve jelen 
munkarészben vizsgált telekbeépítettségi vizsgálatokra alapozottan készült.  
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A vizsgálatok alapján a következő telektömbökkel részletesen is foglalkoztunk:  
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A jellemzően „túlépített” tömbtelkek esetében indokoltnak láttuk az építési övezet megváltoztatását, 
falusias lakóterületről kisvárosias lakóterületre. A beépítés nagyságrendjét úgy kell megválasztani 
hogy az a kialakult állapot „legalizálását” és ne a továbbépítés lehetőségét biztosítsa. 

2 TERÜLETI EGYSÉG 
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Az egységben vizsgált tömbtelkek sajátosságai:  

– Az elő- és hátsókertek önálló helyrajzi számmal kerültek kialakításra, amelyeket egy 
úszótelken álló (100 illetve közel 100 %-os beépítettségű) sorház oszt meg. 

– Az előkertben jelentek meg az épületbővítmények, míg a hátsókert – a sorházi lakások 
adottsága miatt – beépítetlenül maradt. 
 

Vegyes területek 

 

Vt-1 – településközponti vegyes építési övezetbe a településközpont tartozik, ahol a városi 
intézmények és kereskedelmi- szolgáltató egységek helyezkednek el. A központ jelleg megtartása 
érdekében a beépítettségi illetve épületmagassági értékek a falusias lakóterületnél magasabbak. 

Vt-2 - építési övezetbe a főút menti vegyes használatú lakóterületek illetve kistelkes üzletek, 
szolgáltató egységek területei tartoznak. 

Vi – intézményi vegyes építési övezetbe a város meglévő intézményei, a Táncsics M. utcai általános 
iskola, a József A. utca déli oldalán található intézmény együttesek (öregek otthona, konyha, 
egészségház) és az óvoda tartoznak. 

B C 
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Gazdasági területek 

 

Gksz - kereskedelmi szolgáltató terület építési övezetbe a belterület már meglévő gazdasági 
beépítése és a településfejlesztési koncepciónak megfelelően a főút menti – lakóterületekkel 
szomszédos - gazdasági célú beépítésre alkalmas szabad területek tartoznak. 

Gip – ipari gazdasági területbe a település meglévő – Északi - illetve tervezett –Déli – iparterülete 
valamint a kőbánya mellett tervezett feldolgozó üzem területei kerülnek besorolásra. 
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Különleges területek 

 

A fenti - már részletezett - építési övezetekbe nem sorolható funkciójú illetve kiemelt szabályozást 
igénylő területek, mint sportterület, a védett présházak területe illetve a tervezett brikettgyári 
szabadidős és rekreációs területek valamint logisztikai központ-átrakó állomás területei kerülnek a 
különleges beépítésre szánt építési övezetbe.  
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SZABÁLYOZÁST MEGHATÁROZÓ SAJÁTOSSÁGOK - Övezeti besorolás lényegi elemei 

 
KÖu – A közlekedési és közmű elhelyezési terület  

 
Az övezet tagolása, helyi sajátosságokra épül. A 
közlekedési területek belterületen kisebb 
kiigazításoktól (közterületi bővítésektől) eltekintve 
lényegileg nem változik. A külterületi szabályozási terv 
útszélesítéseket a jelentősebb mezőgazdasági utak 
esetében tartalmaz, de a hálózati jelentőségű utak 
felmerülő szélesítésének és a hálózati jelentőséggel 
nem rendelkező földutak megszüntetésének illetve 
áthelyezésének lehetőségével a terv nem számol. 

 

 

 

 

 

 

 

Z - Zöldterületek tagolásának koncepciója 

A településközpontban tervezett arborátum területe - az 1 ha feletti közhasználatú közpark terület – 
Zkp – övezetbe, és minden 1 ha alatti a lakóterületi ellátást biztosító (játszótér, pihenőhely 
kialakítására alkalmas) illetve alkalmatlan mélyebb fekvésű vagy közművekkel gazdaságosan nem 
feltárható terület a közkert – Zkk - övezetbe kerül besorolásra.  
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E - Erdőterületi övezeteknél az általános előírások alkalmazhatók, szigorúbb vagy megengedőbb 
szabályok nincsenek.  

Az erdőterület gazdasági vagy 
védelmi besorolása nem 
önkormányzati, hanem 
erdészeti jogkör. A 
településrendezési terven az 
illetékes államigazgatási 
szervek által szolgáltatott 
adatok alapján a természeti 
területbe tartozó erdők Ev jelű 
védelemi erdőövezetbe a 
többi, üzemtervezett erdőként 
nyilvántartott - telek Eg 
gazdasági erdőövezetbe kerül 
besorolásra  
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Má, Mk - Mezőgazdasági területen belül általános illetve korlátozott használatú valamint kertes 
mezőgazdasági övezet különül el. 

Má-0 - általános (nem beépíthető) 
mezőgazdasági terület övezetbe azon 
mezőgazdasági területeket soroljuk, 
amelyek természeti vagy egyéb oltalom 
alatt álnak. 

Má-1 - általános mezőgazdasági terület 
övezetbe a művelési ág szerinti szántó, 
szőlő és gyümölcstermesztési területek 
kerülnek besorolásra. Az övezetnél az 
általános előírások alkalmazhatók, 
szigorúbb vagy megengedőbb szabályok 
nincsenek.  

Má-2 – korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület övezetbe a bel- és 
igazgatási területen egyaránt gyep, rét, 
legelő művelési ágba sorolt területek 
kerülnek. Az övezetben az elhelyezhető 
építmények köre kerül korlátozásra. 

Mk jelű kertes övezetbe a belterület 
beépítésre nem szánt mezőgazdasági 
művelésben lévő területei valamint az 
egykori zártkerti területek kerülnek. Az 
övezetben a beépíthetőség illetve 
teleknagyság tekintetében tovább 
övezetek különülnek el. 

Mk-0 – nem beépíthető kertes 
mezőgazdasági terület, a belterület 
beépítésre nem szánt területei. 

Mk-1 – a belterülethez kapcsolódó 
egykori zártkerti területek övezete.  

Mk-2 – övezetbe az igazgatási területen található 10 000 m2 alatti tömbtelkek területei kerülnek 
besorolásra. 
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Vízgazdálkodási területbe a már meglévő önálló helyrajzi számon nyilvántartott felszíni vízelvezető 
csatornák, árkok állóvizek illetve vízmű építmények tartoznak.  

Természetközeli terület övezetbe a földhivatali nyilvántartásban láp, mocsár, nádas művelési ágban 
nyilvántartott telkek kerülnek besorolásra. Az övezetben beépítésre nincs lehetőség. 

 

A Különleges beépítésre nem szánt területbe soroltak a temető, a kálvária és a bányaterületek.  

 

 




