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2.1. A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE 

A helyzetfeltáró munkarészben bemutatott tények és folyamatok elemzése során figyelembe kell 
venni minden olyan elemet, amely lényeges a település jövője szempontjából. Az így elvégzett 
strukturált összefoglalás segítséget nyújt a település döntéshozóinak a célok és stratégiák 
meghatározásában. 
 

2.1.1. Településhálózat 
 
Nagymányok a Dél Dunántúli régióban, Tolna megyében, a megyeszékhelytől – Szekszárdtól –mind 
összesen 45 km-re található városi rangú település. 
A megyén belül kissé periférikus helyzetű – dél-nyugatra a megye határán található – város elérhető 
távolságra fekszik mind a járás központjától mind a környező megyei jogú városoktól is.  

A Nagymányokon áthaladó 6534. számú közút az egyik legfontosabb térségi elem, hisz Bonyhádnál a 
6-os számú főútba csatlakozva biztosítja a megyeszékhelyek elérhetőségét és az országos 
hálózatokhoz /pl.: M6/ való csatlakozást. A közúti kapcsolat napjainkban az elsődleges közlekedési 
folyosó, azonban a településen a bányászat újraélesztésével az 50-es – Dombóvár-Bátaszék - 
vasútvonal szerepe is jelentősen felértékelődne (elsősorban Dombóvár irányába). 
 

2.1.2. Társadalom 
 
A város lakosság száma az elmúlt 10-15 éves időszakot tekintve – az országos trendekkel 
összhangban, ha lassuló mértékben is de – folyamatosan csökken. A népességszám csökkenésének 
tendenciája kapcsán hangsúlyozandó, hogy a településről jellemzően a fiatalok vándorolnak el. A 
településen már most is jelentős számú és arányú idősebb korosztályba tartozó lakos. Az elvándorlás 
elsősorban a képzett fiatalok körében jellemző. A demográfiai tendencia arra enged következtetni, 
hogy Nagymányok társadalmának elöregedése a következő évtizedben, évtizedekben fel fog 
gyorsulni. 

 
2.1.3. Gazdaság 

 
A város a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszereiről szóló 
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében nem minősül jelentős munkanélküliséggel sújtott-, 
illetve Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településnek. 

Nagymányok a helyi adózás szempontjából kedvező feltételeket biztosító településnek tekinthető. 

Az ipari szegmensbe tartozó cégek komoly szerepet játszanak a gazdaságfejlesztésben, hisz a 
regisztrált vállalkozások közül a 20 fő alatti alkalmazotti létszámmal működőek mindegyike ezen 
ágazatban tevékenykedik. 

A város gazdasági versenyképességét kedvezően befolyásolhatja, hogy a település rendelkezik két 
kiépített iparterülettel – Északi és Déli Ipari Park - mely már most is számos vállalkozás telephelyéül 
szolgál. A területen az alapinfrastruktúrák kiépítettsége megfelelőnek tekinthető, azonban az 
önkormányzat elkötelezett az iparterület fejlesztése (nagyság és kiépítettség vonatkozásában 
egyaránt) kapcsán. A város térségében lévő barnamezős területek (pl.: volt Brikettgyár), a jól működő 



 
2 

fejlődni képes vállalkozások (Kőbánya, Építőipari vállalkozás) és a település alacsony ingatlanárai 
további vonzó tényezőt jelenthetnek. 

A térség egyedi természeti adottsága az itt fellelhető ásványi nyersanyag (szén, mészkő) is, melyek 
ismételt bányászata időről-időre felmerül. Nagymányok térségében 240 millió tonnára becsült 
szénvagyon található. A bányászati kitermelés a környezeti terhelés növekedésének ellenére 
gazdaságfejlesztési erővel bírhat, de hosszú távon a nemzetgazdaságon belül a fosszilis energiákra 
alapuló ipari termelés részaránya biztosan csökkenni fog. 

 
2.1.4. Táji és természeti adottságok, zöldfelületek, környezetvédelem 

 
A város közigazgatási területe a Tolna Megyei Területrendezési Tervben kiváló illetve jó termőhelyi 
adottságú erdő- és szántóterületként került rögzítésre.  

Nagymányok északi részén a tájhasználat a szántóföldi műveléssel maximálisan alkalmazkodott a 
kedvező helyi klimatikus és talajviszonyokhoz. A térségben komoly tradícióval rendelkezik a 
mezőgazdaság, azon belül is a növénytermesztés mely napjainkban is vonzó lehetősége az ágazat 
további fejlesztésének.(Nem véletlen, hogy a város művelési ágak területi megoszlásában a szántók, 
közel 50%-át teszik ki.) 

A település déli részén a kiterjedt erdőterületek a Mecsek táji karakterét tükrözik, bár 
erdőállományának fafaj összetételében a nem őshonos fafajok jelentős mennyiségben 
megtalálhatók. Ez rontja az erdő teljesítőképességét, háttérbe szoríthatja az őshonos fajok megfelelő 
fejlődését és terjedését, valamint a magántulajdon – szinte egy kézben az erdőállomány - nehezíti az 
ágazat fejlesztését. 

A település tájkép- és természetvédelmi szempontból gazdagnak mondható, hisz területének 
mintegy fele tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő, illetve megtalálhatók itt egy – 
Agárkosboros rét is mely - helyi védett természeti terület. Ezen kívül a vízfolyás menti, völgyi 
területek az ökológiai folyosó részei. 

A Völgység-patak belterületi szakasza mentén a zöldterületek ápoltságuk ellenére is össze-vissza 
képet mutatnak. Hiába van néhány rendezett terület, összességében nem átlátható és átgondolt a 
partot végigkísérő zöldsáv. A kedvezőbb esztétikai és rekreációs szerep betöltéséhez olyan egységes 
zöldterületi átgondolás és rendezés szükséges, melynek során a sáv ökológiai funkciója erősödik.  

Sajnos a településen jelenleg nem található olyan közpark funkciójú terület, amely városi események 
lebonyolításához, vagy rekreációs célokra használható lenne. A művelődési ház és a tavak közötti 
zöldfelület jelentős területe ellenére is csak nagyon csekély szerepet tölt be a városi szintű 
zöldfelület-használatban. Az önkormányzat – hatályos terveken is szereplő elképzelése az - 
arborétum létesítése méltó módon bekapcsolná a területet a település körforgásába. Szakági tervező 
által végzett, egységes koncepció alapján való tervezés szükséges ahhoz, hogy a terület vonzó 
célpontja legyen a településnek.  

Nagymányok közigazgatási területe az erősen vízeróziós területek körébe tartozik, melynek 
megfékezésére az agrotechnikai és művi beavatkozásokat szükséges előtérbe helyezni. 

A településen régen üzemeltetett szén-brikettgyár területén jelentős mértékű szennyeződést tártak 
fel a 2008-ban, és 2013. években elvégzett vizsgálatok. A feltáró munkálatok eredményeként a 
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talajtest, és a felszín alatti víz alifás szénhidrogén (TPH), policiklikus aromás szénhidrogén (PAH), és 
nehézfém szennyeződését mutatták ki több helyen is. Az érintett terület mielőbbi részletes feltárása, 
a szennyeződés lehatárolása, és a kármentesítés lefolytatása a település egyik kiemelt feladat kell 
legyen. 

Csakúgy, mint a bányászati tevékenységből eredő zaj és rezgésterhelés csökkentése, hisz a 
munkagépek üzemeltetése, a törő-, és osztályozó berendezések működése, a rakodás, és a 
tehergépjármű forgalom az esetleges robbantásos fejtési eljárás zaj- és rezgésterhelése is akár 
komoly károsodásokat is eredményezhet az épített környezet elemeiben.  

Nagymányok város a településen átfolyó vízfolyások által, és a domborzati adottságai miatt árvíz és 
belvízvédelmi szempontból is kritikus helyzetben lévő település. A város területén a rövid idejű nagy 
intenzitású csapadékok okoznak - a Kossuth utca északi részén a Béke utcában illetve a Völgységi – 
patak mentén - elöntéseket, helyi vízkárt.  

A település igazgatási területének földtani felépítése és az aktuális morfológiai viszonyok 
ismeretében megállapítható, hogy a Völgységi-vízfolyás jelenléte önálló sajátosságaival határvonalat 
is jelent a különböző mérnökgeológiai egységek között. A vízfolyástól északra viszonylag egységes 
földtani felépítés, míg délre az ember általi területhasználathoz kötődő illetve kőzettér változatos 
összetétele és a lejtő meredeksége eredményeként elkülöníthető kúszásos és csúszásos 
területegységek ismeretesek. 
 

2.1.5. Épített környezet 
 
A kisváros településszerkezetét a domborzat, a nagyobb vízfolyások illetve a település történeti 
fejlődése során kialakult közutak valamint a vasút határozták meg, és képezik a mai napig a fejlődés 
alapját illetve gátló tényezőit. 
A lakóterület tekintetében jelentős tartalékokkal rendelkezik a település – cca.35 db - ellenben 
demográfiai mutatói kevéssé indokolják annak tovább fejlesztését. 

Nagymányok egyik fő potenciálja a mezőgazdasági illetve a bányászati ágazat továbbfejlesztése. A 
tevékenységek által „igényelt”  terület-felhasználások rendezése, a jövőbeni szándékok rögzítése, a 
biológiai aktivitás egyensúlyának teljesítése szempontjából is elengedhetetlen. 

A település, - a szerkezeti terven jelölt déli ipari park fejlesztés ellenére is - gazdasági területek 
tekintetében hiányokkal küzd, melynek oka a legtöbb esetben a tulajdonviszonyok rendezetlensége. 
A tercier ágazat fejlesztéséhez ennek tisztázása illetve bővítése szükséges. A terület kijelölésnél 
tekintettel kell lenni a szomszédos területek használatára, hogy környezeti illetve vizuális 
konfliktusokat ne eredményezzen. 

A városban két jelentősen alulhasznosított terület is található. Egyik a települési szövetbe kiemelt 
pozíciójú egykori MÁV készlettér, mely jó adottságai ellenére – jó vasúti és közúti kapcsolat - keresi 
megfelelő funkcióját, csakúgy, mint a régi Brikettgyár területe. (Előny, hogy mindkét terület már az 
önkormányzat tulajdonában van.) 

A település, a közigazgatási területén található – több szempontból is értékes - halastavakra illetve a 
régi településközponttal kialakult és fejlődött pincesorokra turisztikailag nem épít, pedig példaértékű 
a település kulturális és civil aktivitása. 
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2.1.6. Közlekedés 
 

A város ugyan 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, onnan a 6541-es Hosszúhetényen át Pécs re lehet eljutni, nyugat felé pedig a 
6534-es tovább vezet Kaposszekcsőre, ahol rákanyarodva a 611-es főútra Dombóvárig lehet eljutni. 

A település belső úthálózat elemeinek többsége a szükségesnél gyengébb minőségű, burkolatuk 
töredezett.  

Nagymányokon a közforgalmú közlekedést a helyközi autóbuszvonalak és a vasútvonal járatai látják 
el, megfelelő járatsűrűséggel. A település tömegközlekedési lefedettsége gyenge, a lakóterületek 
csak kis része ellátott. 

A településen nincsenek kerékpárforgalmi létesítmények. Az összekötő út napi forgalma már 
indokolná az önálló létesítményt de jelenleg a biciklisek a forgalmas út menti járdát használják. 

A városban majdnem minden utcában épült járda, de ezek általában keskenyek és rossz minőségűek, 
gyaloglásra alig, babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedésre egyáltalán nem alkalmasak. 
 

2.1.7. Közmű 
 
A korábbi fejlesztések eredményeként és az 5/B jelű fúrt kút kiépítésével a szolgáltatás is 
biztonságossá vált. A mára kialakított rendszerek révén az ivóvíz minősége mindenben megfelel a 
minőségi követelményeknek, és mennyiségi szempontból is kielégíti az igényeket. 

A város szennyvízközmű hálózattal rendelkezik a település összes ingatlanán biztosított a 
szennyvízbekötés műszaki feltétele. 

Az energiaellátásban a gázvezetékek kiépítése teljes körű, csakúgy, mint a villamosenergia-ellátásé.  

A településen a megújuló energiaforrások kiaknázása elindult, a hálózati elektromos áram kiváltása 
több intézményben napelemek segítségével megtörtént, amelynek szélesebb körű hasznosítása 
várható a városban. 
 

2.1.8. Klíma 
 
Nagymányok város településszerkezetéből adódóan nem gyakorol jelentőst hatást a lokális klímára, 
azonban a térségre jellemző klimatikus viszonyok és a klímaváltozás várható hatásait figyelembe kell 
venni a település fejlesztési elképzeléseinek meghatározásakor. A klímaváltozás várható releváns 
hatásai a települést illetően: 

- Átlaghőmérséklet növekedése (közepes mértékben) 
- Hőhullámos napok számának növekedése 
- Forró napok számának várható növekedése 
- Csapadékos napok számának várható csökkenése (országos átlag alatti mértékben) 
- Rövid idő alatt lehulló csapadékmennyiség növekedése 
- Aszályos időszakok mennyiségi és intenzitás növekedése 
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Ezek hatásai Nagymányok területén az alábbiak szerint összegezhetők: 

- záporok, zivatarok kapcsán, talajerózió és a talaj tápanyag kimosódása (talajromlás), 
elsősorban az északi, kedvező termőhelyi adottságú nagyobb lejtésű, nagytáblás 
monokultúrás mezőgazdasági területeket érinti 

- villámárvizek kialakulása, a csapadékvíz elvezető hálózat túlterhelése, továbbá a szennyvíz 
elvezető rendszer idegenvíz terhelésének növekedése 

- Völgységi patak közeli, mély fekvésű területek árvízveszélye 
- a növekedő fiziológiai hőterhelésnek köszönhetően a csecsemő korúak és gyermekek , 

továbbá az idősek számára növekvő egészségügyi kockázatot jelent 
- vegetációs időszakban talaj nedvességtartalma tovább csökken (természetes és 

kultúrnövények szempontjából is káros) 
 

 

3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

 

3.1.1. A folyamatok értékelése 
 

Nagymányok fejlődését legnagyobb mértékben az hátráltatja, hogy a népessége egyre gyorsuló 
ütemben elöregszik. A helyi társadalom kor szerinti szerkezete átalakul és egyre nagyobb arányban 
vannak az időskorúak a munkaképes korú lakossághoz képest, ennek következtében csökken a 
munkaerő kínálat. Jelenleg a város nem minősül jelentős munkanélküliséggel sújtott-, illetve 
társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településnek, de a 
demográfiai folyamatok jelzik, hogy a megfelelő munkaerő rendelkezésre állása egyre nagyobb 
gondot fog jelenteni a munkáltatóknak. A csökkenő népesség miatt az újonnan kialakítandó 
lakóterületek nagyságát érdemes körültekintően meghatározni, ellenkező esetben a meglévő 
ingatlanállomány kihasználtsága fog jelentősen romlani. 

A település gazdasági életében a bányászatnak nagy jelentősége volt. A kitermelés a környezeti 
terhelés növekedésének ellenére gazdaságfejlesztési erővel bírhat, de hosszú távon a 
nemzetgazdaságon belül a fosszilis energiákra alapuló ipari termelés részaránya biztosan csökkenni 
fog. 

Nagymányok iparterületének infrastrukturális fejlesztése egy kitörési pont lehet. A volt brikettgyár 
területének teljes rekultivációjára van szükség, meg kell szüntetni az egykor állami tulajdonú üzem 
működése kapcsán okozott természeti károkat.  

A fenti folyamatok értékelését SWOT analízis módszerével foglaljuk össze. Az értékelés során 
figyelembe kell venni minden olyan elemet, amely lényeges a település jövője szempontjából, 
ugyanakkor nem szabad elvesznie a részletekben, hanem csak a kulcsfontosságú tényezőkkel kell 
számolnia. 

Az erősségek és gyengeségek esetében elsősorban a település belső adottságait mutatjuk be, míg a 
lehetőségek és veszélyek esetében a külső körülmények kulcs fontosságú tényezőit jelenítjük meg. 
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3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló 
értékelése 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 elérhető távolságra fekszik a fontosabb 
városoktól 

 két alapinfrastruktúrával rendelkező ipar 
park is van a településen 

 a térséghez képest alacsony ingatlanárak 

 kiváló illetve jó termőhelyi adottságú 
szántóterületekkel rendelkezik a város 

 nem minősül jelentős munkanélküliséggel 
sújtott településnek 

 a város helyi adózás szempontjából kedvező 
feltételeket biztosít 

 jó táji és természeti adottságok 

 elegendő lakóterület fejlesztési területtel 
rendelkezik a város 

 közmű viszonylatban – víz, szennyvíz, gáz, 
áram - a település teljesen ellátott 

 a térségben kiemelkedően aktív civil illetve 
kulturális élet 

 Jól működő köznevelési intézmények 

 A város lakosság száma folyamatosan 
csökken 

 A település népessége elöregedik 

 Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek 
túlnyomó része felújításra, korszerűsítésre 
szorulna 

 a város térségében több barnamezős terület 
is található. (MÁV készlettér, Brikettgyár, 
Ipari vasúti töltés) 

 nincs egységes zöldterületi hálózat, hiányzik 
a meghatározó közpark a városban 

 erősen vízeróziós a közigazgatási terület  

 a vízfolyások illetve a domborzati adottságok 
miatt gyakoriak a vízkárok 

 a település déli részének több területe 
kúszásos és csúszásos terület 

 turisztikai adottságokból nem alakultak ki 
vonzerők, így a település idegenforgalmi 
potenciálja ma gyenge 

 egyes táji értékekre  – pincesorok, halastavak 
– turisztikai szempontból nem épít a város 

 nagy a tömegközlekedéssel lefedetlen 
lakóterületek aránya 

 helyi utak, járdák állapota nem megfelelő,  
hiányzik a összekötő út menti kerékpár út 

 gyorsforgalmi illetve főúttal alkotott 
kapcsolat hiánya 
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LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 a gazdaságfejlesztés támogató EU-s források 
mind a termelő-, mind a szolgáltatóiparban 
erősítik a helyi vállalkozókat, de új 
befektetőket is vonzanak a településre 

 A bányászati kitermelés gazdaságfejlesztési 
ereje növeli a gazdasági versenyképességet 

 A kiváló termőterületi adottságok 
kiaknázhatók a mezőgazdasági termelésben 

 Nagymányok iparterületének 
infrastrukturális fejlesztése 

 A volt brikettgyár területének teljes 
rekultivációja megszüntetné az egykor állami 
tulajdonú üzem működése kapcsán okozott 
természeti károkat és új sport és szabadidő 
fejlesztési terület kerül a palettára 

 Önkormányzati tulajdonban lévő, egykori 
MÁV készlettéren - logisztikai központ 
létesítése 

 Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek 
korszerűsítése az üzemeltetési költségeket 
csökkentené 

 turizmus ágazat fejlesztése, az eddig nem 
kiaknázott területek bevonásával 

 a belső úthálózat a tömegközlekedés 
lefedettségének fejlesztése, állapotának 
javítása a vonzóbb lakókörülmények 
megteremtése érdekében 

 a települési arculatban meghatározó 
minőségi közösségi tér, közpark kialakítása 

 Az ásványi nyersanyagok nem megfelelő 
kitermelése és hasznosítása esetén, ökológia 
szempontból veszélyforrást is jelentenek 

 A népességszám folyamatos csökkenése 
miatt a megfelelő munkaerő megtalálása 
nehezebbé válik 

 Népesség elvándorlása fokozódik 

 A szénvagyonban rejlő gazdasági lehetőség 
kiaknázását az igazán tőkeerős befektető 
hiánya tartja vissza 

 A zöldfelületek pontszerűen vannak jelen, 
nem alkotnak egységes rendszert. Sem 
esztétikailag, sem ökológiailag nem részei a 
város életének 

 Magas a közigazgatási terület régészeti 
érintettsége, mely kockázati tényezőt 
jelenthet  a fejlesztések megvalósítása, 
kivitelezése során. 

 A tulajdonviszonyok és a szabályzók 
változásával a jó mg-i adottságokból egyre 
kisebb mértékben húz hasznot a település. 
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3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 
 

A település településrendezési tervek szerinti területfelhasználási kategóriái többségében 
összhangban állnak a „valós” területhasználattal. A belterületen jelentős a lakóterület fejlesztésre 
szánt területek aránya, de a társadalmi illetve gazdasági trendek ezt nem indokolják. 

A gazdasági típusú területfelhasználások területén a rendezési eszköz által jelölt fejlesztések a 
tulajdonviszonyok rendezetlensége illetve külső tényezők (vízkáros terület) miatt csak részben tudtak 
megvalósulni, a jelenlegi területek többségében értékesítésre kerültek így azok hiánya komoly 
probléma a település életében, és fejlesztésében. 

Ellenben a terv által jelölt, még be nem épített gazdasági célú területek elhelyezkedése, a jó 
megközelíthetőség a viszonylagos – lakóterületektől elkülönített - periférikus helyzet, valamint a 
nagyobb, több hektárt igénylő vállalkozások letelepítéséhez is alkalmas tartalékok komoly potenciált 
jelentenek a gazdasági ágazat fejlesztésében. 

Hasonlóan jó lehetőségek, fejlesztések alapja az önkormányzati tulajdonba került, volt brikett üzem 
illetve egykori MÁV készlettér, melyeket a hatályos terv az hajdani funkciónak megfelelő – ipari 
gazdasági - terület-felhasználásba sorol. A jelenlegi fejlesztési szándékok viszont más, a település, a 
térség gazdasági előrelépését illetve aktív szabadidő eltöltését, kikapcsolódását célozzák, melyhez a 
rendezési terv módosítása szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. PROBLÉMA ÉS  ÉRTÉKTÉRKÉPEK 
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OMLÁS ÉS CSÚSZÁSVESZÉLYES TERÜLETEK

MEDDŐHÁNYÓ

ALÁBÁNYÁSZOTT TERÜLET

FEJLESZTÉSEKET BEFOLYÁSOLÓ RÉGÉSZETI ÉRDEK

BARNAMEZŐS TERÜLETEK

HIÁNYZÓ KERÉKPÁRÚT

TELEPÜLÉST ÉRINTŐ GYORSFOLGALMI ÚT TERÜLET

TÉRSÉGI KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLAT

VASÚT NYOMVONALA

PROBLÉMATÉRKÉP

NEM MEGVALÓSULT LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS

NEM MEGVALÓSULT IPARI GAZDASÁGI FEJLESZTÉS

NEM MEGVALÓSULT KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI  FEJLESZTÉS

NEM MEGVALÓSULT ÜZEMI MEZŐGAZDASÁGI FEJLESZTÉS

NEM MEGVALÓSULT ZÖLDTERÜLET FEJLESZTÉS

NEM MEGVALÓSULT ERDŐTERÜLET FEJLESZTÉS

NEM MEGVALÓSULT KÜLÖNLEGES BÁNYATERÜLET FEJLESZTÉS

SZARVAS AKNA

REZSŐ AKNA

SZARVAS TÁRÓ

REZSŐ TÁRÓ

TÖMEGKÖZLEKEDÉS HATÁSTERÜLETÉBŐL KIESŐ TERÜLETEK

MAGAS ARANYKORONÁJÚ SZÁNTÓ TERÜLETEK

NAGYOBB VÍZFELÜLETEK, MEGHATÁROZÓ VÍZFOLYÁSOK

VÍZKÁRRAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK

ALULHASZNOSÍTOTT ZÖLDTERÜLETI ELEMEK

ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT

HELYI TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

Öh
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ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ POTENCIÁLIS FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET (TOLNA TRT)

MAGAS ARANYKORONÁJÚ SZÁNTÓ TERÜLETEK

NAGYOBB VÍZFELÜLETEK, MEGHATÁROZÓ VÍZFOLYÁSOK

VÉDETT PINCESOR

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FONTOSABB ELEMEI / KÖZPARK JELLEGŰ ELEM

ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT

HELYI TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK

FONTOSABB INTÉZMÉNYEK

KÖZÖSSÉGI PARKOLÓ (KIÉPÍTETT/KIÉPÍTETTLEN)

VASÚTÁLLOMÁS

TELEPÜLÉST ÉRINTŐ GYORSFOLGALMI ÚT TERÜLET

TÉRSÉGI KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLAT

VASÚT NYOMVONALA
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ÉRTÉKTÉRKÉP




