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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK

Nagymányok a Dél Dunántúli régióban, Tolna megyében, a megyeszékhelytől – Szekszárdtól –mind
összesen 30 km-re található település, mely 2009-ben városi rangot kapott.

…
Dél Dunántúli Régió

Tolna Megyei Járások

Tolna megye 6 járása – Bonyhádi, Dombóvári, Paksi, Szekszárdi, Tamási, Tolnai járások – közül a
Bonyhádihoz a 2. legnagyobb számú – azaz 25 - település tartozik, melyek közül kettő – Bonyhád és
Nagymányok – városi rangúak. A járás további illetékességi területei: Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád,
Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke,
Lengyel, Mórágy, Mőcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod és Zomba.
A Bonyhádi járás a járások 1983-as
megszüntetése előtt is létezett, ezen a néven az
1950-es járásrendezéstől kezdve, korábbi neve
Völgységi járás volt. Székhelye mindvégig
Bonyhád volt, és 1978 végén szűnt meg.
Nagymányok területe 10,68 km², népsűrűsége
215,07 fő/km². 2015. január 1-n 2275 fő élt itt.
Északról Izmény, keletről Kismányok, nyugatról
Váralja, délről Hidas határolja a várost.
A járást több főközlekedési útvonal, a 6-os illetve
65-ös utak, a tervezett M9 valamint a
Dombóvár-Bátaszék vasútvonal is keresztezik.

Bonyhádi Járás

Megyén belüli periférikus elhelyezkedését ellensúlyozza, hogy a járás központjától csak néhány
kilométerre, míg a térségben lévő megyei jogú városoktól (Szekszárd, Pécs) is elérhető távolságra (kb.
30km, illetve kb. 45 km) fekszik. Közlekedési viszonyait tekintve a 6534. számú közút igazán
hangsúlyos, mely amellett, hogy áthalad a városon, a 6-os számú főútba csatlakozik Bonyhádnál (így
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biztosítva a megyeszékhelyek elérhetőségét és az országos hálózatokhoz /pl.: M6/ való csatlakozást).
Közlekedési szempontból a város elérhetősége szempontjából fontos még az 50-es vasútvonal
(Dombóvár – Bátaszék) is.

Nagymányok és térségének közlekedési elérhetőségei - Forrás: utadat.hu

1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG
RELEVÁNS MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS PROGRAMOKKAL) VALÓ
ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

Az Országos Területfejlesztési Koncepció az ország átfogó távlati fejlesztését megalapozó
tervdokumentum, amely meghatározza az ország hosszú távú területfejlesztési céljait, és a
területfejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információt biztosít az ágazati és a
kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés szereplői számára. Nagymányok városa az Országos
Területfejlesztési Koncepcióban Magyarország területi integrálódásának főbb dimenzióit bemutató
ábra szerint a Budapest - Szarajevó fejlesztési tengely közelében fekszik, ami meghatározó lehet a
település tekintetében is.
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Magyarország területi integrálódásának főbb dimenziói forrás: OTK Váti

A város Dél-Dunántúli régió fejlesztési alközpontjai (Kaposvár, Szekszárd) és a fejlesztési pólus (Pécs)
alkotta háromszögben helyezkedik el, így azok hatásai a város gazdasági és társadalmi helyzetén is
érezhetők.
Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek OTK

A Bonyhádi járás nem tartozik az ország
hátrányos helyzetű járásai közé, de a vele határos
Komlói és Tamási járás gazdasági valamint
gazdasági, társadalmi szempontból „hátrányos”
besorolásúak.
A Járás a vidékies (rurális) térség kategóriába
tartozik ezért a fejlesztési és horizontális célokat
a járási településekkel harmonizáltan kell kezelni,
mint
-

elérhetőség,
szolgáltatás – szervezés,
turisztikai fejlesztések,
a helyi, területi alapú, széleskörű partnerségből építkező kezdeményezések, közösségszervezések,
közszolgáltatások komplex szervezése,
önszerveződés helyszíneinek megteremtése közösségi terek kialakításával,
foglalkoztatottság növelése,
vállalkozások támogatására alkalmas humán és infrastrukturális bázisok kialakítása,
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-

integrált, több szektorra kiterjedő fejlesztések kimunkálása,
a területeket érintő funkció bővítések ill. váltások

Továbbá a vidékies térségek fejlesztésének prioritásai között szerepel a természeti táji és kulturális táji
értékekben gazdag területek fenntartható fejlesztése is, mely területen a járás a hegy és dombvidéki,
valamint az erdőben gazdag kistájak kategóriába tartozik.
A területegység részcéljai közül a;
- Helyi természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása,
- A környezetbarát ökoturizmus elterjedésének, a családias vendéglátói kapcsolatok
kialakításának ösztönzése, az Ökoturisztikai infrastruktúra-fejlesztés a térség lakóinak
bevonásával,
- Integrált, a mező- és erdőgazdálkodási, rekreációs, védelmi igényeket érvényesítő
vadgazdálkodás megteremtése,
- Az építészeti örökség, a népművészet, és a kézműves hagyományok és emlékek megőrzésének
támogatása,
- A történelmi és kulturális értékek korszerű bemutatására alkalmas közösségi terek
felélesztésének támogatása,
Nagymányok városra is érvényesíthetők.
A nemzeti kissebségek által magas
arányban lakott térségnek része mind a
járás, mind a város. Az OTK-ban e
területeken a” fejlesztés kiemelt elemei
azok
a
társadalomés
gazdaságfejlesztési törekvések, amelyek
az endogén fejlesztési potenciál tudatos
és innovatív kiaknázását, valamint az
anyaországgal való szoros kulturális és
gazdasági kapcsolatokat (hídszerep,
mely gyakran határ menti dimenziókban
is jelentkezhet), továbbá a térségi,
település szintű együttműködéseket célozzák meg. Kiemelt cél, hogy a hazai kisebbségi belső
peremtérségek a nemzeti kulturális és gazdasági fejlődés, meghatározó térségeivé váljanak - mint
egykoron voltak -, valamint megélhetést és hosszú távú életesélyeket nyújtsanak.”
Végül, Nagymányok az OTK-ban meghatározott tanyás, aprófalvas illetve a magas arányú cigány
népességgel rendelkező térségeknek nem eleme.
Tolna megye Területfejlesztési Koncepciója
Nagymányok jövőbeni fejlődésének irányára nagy hatással van a megyei koncepció, amelynek több
célkitűzése közvetlenül is érinti a várost;
A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói aktivitás erősítése, átfogó cél ágazati pontja A helyi alapanyag-termelési igényekhez igazított térségi logisztikai bázisok kialakítása a megyét érintő
jelentősebb vasúti, közúti, vízi közlekedési csomópontokban – közvetve Nagymányokra is hatást
gyakorolhat.
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forrás: TMTFK saját szerkesztés

Csak úgy, mint a 2. számú stratégiai cél - Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok
fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézimunka igényű, elsősorban könnyűipari tevékenységek –
egyik beavatkozási területe, amely a szén- és kőbányászat újraélesztését és arra épülő
gazdaságfejlesztést célozza, Nagymányok és Váralja térségében a környezeti fenntarthatóság
figyelembevételével.

Tolna megye térszerkezetére 2030-ig jelentősebb hatást kiváltó beavatkozások forrás: TMTK
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A megye térszerkezetének fejlesztésére, kiegyensúlyozására – kormányzati szándéknak megfelelően „szabad vállalkozási zóna” került kijelölésre az ország legfejletlenebb területeinek hatékony –
elsősorban gazdasági célú –felzárkóztatására. A Megyében az említett térség a Tamási járás területe.
Nagymányok a Megyei koncepcióban mint kiemelten fejlesztendő térségi település ugyan nem
szerepel, de számos szomszédos nagyközség, község a támogatás célterülete, ahol mind demográfiai,
mind gazdasági szempontú elmozdulásában segíthet a város.

1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

NAGYMÁNYOK TERÜLETÉT ÉRINTŐ TERÜLETRENDEZÉSI TERVI, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK, ÖVEZETEK

Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Tolna Megye Területrendezési Terv (TMTrT)

Országos területfelhasználási kategóriák

Megyei területfelhasználási kategóriák

Erdőgazdasági térség
Mezőgazdasági térség
Vegyes területfelhasználási térség
Települési térség
Vízgazdálkodási térség
Országos ökológiai hálózat övezete
Ökológiai folyosó
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete
Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
Földtan veszélyforrás terület övezete
Ajánlott övezetek
Tájrehabilitációt igénylő terület
Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vont terület
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AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE

TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

A területfelhasználási kategóriákra vonatkozó fontosabb előírások
Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
A mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi
terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási
egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem
jelölhető ki.
A vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület
kijelölhető.
A vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli területfelhasználási
egységbe kell sorolni;
A települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható.
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NAGYMÁNYOKOT ÉRINTŐ ÖSSZESÍTETT OTRT ÖVEZETEK (2014)
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NAGYMÁNYOKOT ÉRINTŐ ÖSSZESÍTETT TOLNA MEGYEI TRT ÖVEZETEK (2012)
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ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETE
Övezetre vonatkozó előírások
13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak
olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az
ökológiai hálózat természetes és természetközeli
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
előírások alkalmazásával lehet.
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt
térségi és a megyei területrendezési tervekben
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület
övezetbe kell sorolni.

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE

Övezetre vonatkozó előírások
13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen,
egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.
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JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE

Övezetre vonatkozó előírások
13/B. § A településrendezési eszközökben a jó
termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység
kijelölésénél figyelembe kell venni..

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE

Övezetre vonatkozó előírások
14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető
ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.
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TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET ÖVEZETE
Övezetre vonatkozó előírások
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi
és megyei területrendezési terv és annak alapján a
településszerkezeti terv pontosítja.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított
lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és
a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében
a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a
területhasználatra
és
az
építmények
tájba
illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését
írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket
határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat,
erőműveket
és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
elhelyezni.

ORSZÁGOS VÍZ-MINŐSÉGVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
Övezetre vonatkozó előírások
15. § (1) 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.
(2) 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.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
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TOLNA MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV

2016. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG

ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÖVEZETE
Övezetre vonatkozó előírások
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes
fennállása esetén, 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.
(4) 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.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem
létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek
nem bővíthető.

JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE
Övezetre vonatkozó előírások
13/B. § A településrendezési eszközökben a jó
termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység
kijelölésénél figyelembe kell venni.
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KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE
ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET ÖVEZETE
Övezetre vonatkozó előírások
14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető
ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.
19/A. § A településrendezési eszközökben az
erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az
erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél
figyelembe kell venni.

TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET ÖVEZETE
Övezetre vonatkozó előírások
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi
és megyei területrendezési terv és annak alapján a
településszerkezeti terv pontosítja.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését
írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket
határozhat meg.

14

ORSZÁGOS VÍZ-MINŐSÉGVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
Övezetre vonatkozó előírások
15. § (1) 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.
(2) 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.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.

ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYON-TERÜLET ÖVEZETE
Övezetre vonatkozó előírások
19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület
övezetét a településrendezési eszközökben kell
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a
településrendezési
eszközökben
csak
olyan
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet
jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon
távlati kitermelését nem lehetetleníti el.
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FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLETÉNEK ÖVEZETE
Övezetre vonatkozó előírások
25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét
a településrendezési eszközökben kell a tényleges
kiterjedésnek megfelelően lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak
akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során
adott véleményében hozzájárul.

TÁJREHABILITÁCIÓT IGÉNYLŐ TERÜLET ÖVEZETE
Övezetre vonatkozó előírások
Megyei ajánlás:
2.16.1. 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.
2.16.2 Településrendezési eszközök készítésekor, az érintett
tájsebek területfelhasználásának 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.
2.16.5. 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.
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SZÉLERŐMŰPARK TELEPÍTÉSÉHEZ VIZSGÁLAT ALÁ VONHATÓ TERÜLET ÖVEZETE
Övezetre vonatkozó előírások
27/D. §
(2) A megye területrendezési terve - a települési
térség védelme érdekében - a belterület határától
legalább 1000 m, de legfeljebb 2000 m védőtávolságot
határozhat meg, amelyen belül szélerőműpark nem
létesíthető.
Megyei ajánlás:
2.17.1. 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.
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1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI

Nagymányok igazgatási területével határos települések rendezési terveinek fejlesztési megállapításai:
Izmény és Aparhant Nagymányokkal szomszédos területei szántó művelésűek, fejlesztések a
belterület szomszédságában terezettek, jelentős hatást a városra nem gyakorolnak.
Váralja: hatályos településrendezési tervei szerint a település északi gazdasági területének
bővítését tervezi, a Nagymányoki halastó közvetlen szomszédságában. A városra a fejlesztés
gazdasági szempontból negatív hatást nem generál, de a tavak védelem kiemelt szempont kell
legyen. A bányaterületek fejlesztése az ásványvagyon hasznosítása mindkét település területén
tervezett, a fejlesztések összehangolása elengedhetetlen.
Kismányok, Nagymányokkal közvetlen szomszédos települési területén fejlesztés a Bonyhádra
vezető út illetve a meglévő állattartó telep szomszédságában tervezett. Mindkét esetben gazdasági
fejlesztés a cél. A fejlesztési területek egyike a lakóterületek szomszédságában került kijelölésre,
ahol az esetleges környezetszennyezés (zaj, rezgés, bűz stb.) a települést közvetlen érinti.
Nagymányok Déli Ipari parkjának illetve Kismányok ipari parkjának fejlesztése a települések között
együttműködésben történik, negatív hatással nincs a városra.
Hidas: a várossal határos területe gyep illetve erdő művelési ágú. Fejlesztés a meglévő területek
környezetében tervezett, elhanyagolható Nagymányoki vonatkozásokkal.

1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK

Nagymányok – Váralja összevont rendezési tervét 1983-ban készítette a Tolna Megyei Tanácsi Tervező
Vállalat, a tervet a Községi Tanács 13/1983. (IX.24.) számú határozatával hagyta jóvá.
A községközpontban várható fejlesztések rendezési vonatkozásait volt hivatott biztosítani az 1987-ben
készült községközpont beépítési terve (PÉCSITERV V-87144/3).
1990-ben történt az ÖRT felülvizsgálata Nagymányok – Kismányok településekre (PÉCSITERV V90090/3), mely mind a meglévő területfelhasználásokra, mind a várható fejlesztésekre, azok
szabályozási vonatkozásaira kívánt választ adni.
1993-ban a községközpontban megvalósítandó tornacsarnok tette szükségessé a központ beépítési
tervének módosítását (AGROKOMPLEX tervező Iroda KFT).
1997-ben indult az ÖRT felülvizsgálatának, valamint a községközpont részletes rendezési tervének
elkészítése az AEDIS Kft. megbízásával. A terv jóváhagyását a képviselőtestület elhalasztotta, hogy az
időközben hatályba lépett „Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló törvény is
alkalmazásra kerüljön..
Ezt követően a terv elfogadást egy újabb körülmény akadályozta, nevezetesen hogy a CALAMITES
Mérnöki, Üzleti és Tanácsadó KFT a belterülettől délre eső erdős területen szénvagyon keresés
ügyén kutatásokat kezdett. A kutatási zárójelentést a bányafelügyelet 2001-ben elfogadta. A kft.
2004-ben bányatelek megállapító kérelmet nyújtott be a Pécsi Bányakapitánysághoz. A
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bányahatóság az 5899/2004/6. (12.03.) számú határozatával „ Nagymányok I. – szén „ védnevű
bányatelket megállapította. A 2006-os év végén a kft. megindította a zöldhatóságnál a tervezett
bányanyitás környezetvédelmi engedélyezési eljárását.
A tervezett külszíni művelésű bánya megosztotta mind a lakosságot, mind a község vezetőit, de végül a
rendezési tervet 2007-ben a képviselőtestület jóváhagyta.
A rendezési tervvel egyetemben az önkormányzat elkészíttette és jóváhagyta a város
településfejlesztési koncepcióját, melyben meghatározta a legfontosabb célokat és feladatokat, a
település fejlesztési irányait.
A 2007 évi terv feladata volt – elemezve az elmúlt időszak történéseit, a pozitív, ill. negatív
hatótényezőket –, hogy fogalmazza meg, rögzítse a közeljövőben, ill. hosszabb távlatban várható
fejlesztési szándékokat és azok területi következményeit.
Az azóta eltelt időszak társadalmi-gazdasági- és a jogszabály változások szükségessé tették az a
településrendezési terv módosítását(2008, 2010). A tervezésre a Hübner Tervező Kft kapott megbízást.
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció megállapításai
A 128/2007.(XI. 22.) határozat számmal elfogadott településfejlesztési koncepció a település
adottságainak, értékeinek számbavételét követően megfogalmazta a fejlesztések fő irányait,
célkitűzéseit, mint:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

új lakóterület kialakítása megfelelő, változó telekméret lehetőségek figyelembevételével,
Nagymányok Déli Iparterület kijelölése mely maximális kihasználtsággal illeszkedjen a
meglévő helyi lehetőségekhez illetőleg a megfogalmazott igényekhez,
a településközponton átvezető út felújítása során törekedni kell a minden közműre
kiterjedő újjáépítésre, parkolóhelyek létesítésére,
iskolarekonstrukció II. ütem folytatása,
bányanyitás esetén a kerülő út megépítése,
belterületi út, járda, csapadékvíz-elvezetők felújításának folytatása,
Béke utcai csapadékvíz elvezetésének megoldása,
szennyvíz-rekonstrukció: az Újtelepen meg kell kezdeni,
Kistérségi ivóvízvezeték létesítése.

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
A településen az építési törvényben szereplő településrendezési szerződést nem kötöttek.
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1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
105/2008 (VIII. 11.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti terv és módosítás valamint a
10/2011. (V.11.) rendelet számon elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv.
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
Nagymányok település szerkezetének alakulását a domborzat a vízfolyások illetve infrastruktúrális
elemek – út, vasút – nagyban befolyásolták.
A város igazgatási területe három egymástól jól elkülönülő egységből álló, cca. 6 km hosszúságú északdéli irányú terület, amelynek
–
–
–

déli része (cca. 3,5 km2) dombos felszínű, zömmel erdővel fedett,
a középső része (cca. 2,0 km2) a belterület, mely ugyancsak több részből áll,
az északi része (cca. 4,0 km2) elsődlegesen mezőgazdasági terület vízfelülettel tarkítva.

A település nagyságrendje (2500 - 3000 fő), infrastrukturális ellátottsága, intézményrendszere, s nem
utolsó sorban munkahelyi lehetőségei, valamint lakóinak igyekezete, tenni akarása lehet a biztosítéka
annak, hogy Nagymányok megőrizze szerepkörét, biztosítsa lakóinak a kulturált életminőséghez
szükséges feltételeket.
A hatályos terv feladata, a fejlődés rendezési kereteinek, vonatkozásainak rögzítse a:
–
–
–

az adottságokon alapuló földhasználat megtartása,
a belterület szerkezetének - telekstruktúra, beépítési mód - megőrzése,
a falusi életmód értékeinek megőrzésével, a tájjal, a természettel harmonizáló,
településszerkezethez illeszkedő lakó, gazdasági, illetve rekreációs fejlesztési lehetőségek
biztosítása,

alapelvek figyelembevételével.
Megvalósult és meg nem valósult elemek
A hatályos településrendezési terv – a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok
megvalósítását segítendő – elsődlegesen a meglévő beépítésre szánt területen belül kívánta megoldani
a fejlesztéseit. A következő felsorolás a megvalósult területhasználatokat mutatja be:
 gazdasági területek kialakítására került sor:
- a vasúttól délre, a település dél-keleti részén a közterület kialakítását –illetve a víz
valamint szennyvízhálózat engedélyes terveinek elkészítését - követően megnyitották a
Déli Iparterületet.
 Zöldterület részleges kialakítására került sor:
- a művelődési ház, sportcsarnok környezetében.
 Különleges terület
- Kőbánya környezetében.
Meg nem valósult, a hatályos tervben szereplő terület-felhasználások
 lakóterületek
- a temetőtől északra,
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-

a Völgységi patak déli oldalán az Újtelep térségében,
a Kossuth Lajos utca északi végén,
a Szigligeti utca végén,
a Kálvária keleti szomszédságában.

 gazdasági területek
- Nagymányok Déli Iparterület keleti végén,
- A Déli Iparterület nyugati szomszédságában,
- Volt MÁV készlettér,
- az Nagymányok Északi Ipariterület nyugati számszádságában,
- a Völgységi- pataktól délre, az Újtelep térségében,
- a Petőfi Sándor utca nyugati végén az északi oldalon.
 különleges terület
- a településtől délre eső szénbánya fejlesztési területe,
 zöldterületek
- a településközpontban az arborétum területe,
HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZERINTI FEJLESZTÉSI TERÜLETEK ALAKULÁSA

A hatályos szerkezeti terv szerinti fejlesztések, területfelhasználás változások, nagy része a belterületi
határon belül történtek. A fejlesztések, tervezett programok – déli ipari park területének kivételével – új
beépítésre szánt terület kijelölését nem igényelte. A fenti ábra a tervezett és még meg nem valósult
területfelhasználásokat mutatja. (sötétkék) Ezek közül a lakó- illetve gazdasági területfejlesztés az,
amely jelentős tartalékokkal rendelkezik az elkövetkező időkre. Érdemes megjegyezni, hogy a gazdasági
területfejlesztések a tulajdonviszonyok és jelenlegi igények tükrében jelentősen változni fognak.
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1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség
Demográfia
A településen 2015-ben 2275 fő élt. A demográfiai viszonyokat megvizsgálva látható, hogy a község
népességszáma 1960-ig dinamikusan fejlődött, köszönhetően a szénbánya működésének, de a bánya
bezárása együtt járt a lakosság számának csökkenésével is, mely az utóbbi 45 évben cca. 700 fő volt, a
jelenlegi népességszám kb. 28%-a. A lakónépesség számának csökkenése az utóbbi 15 évben
minimális, mára a stagnálás a jellemző.

Lakónépesség számának alakulása - Forrás: KSH

Nemek eloszlását tekintve 2015-ban a 2275 fő 51,4 %-a volt a nő, 48,6%-a férfi. Az arány az évek során
sem változott jelentős mértékben.
Míg a megyei, valamint az régiós adatnál
megfigyelhető az érték csökkenése, addig
a település születési rátája, ahogy a
diagramon is látható 2000 és 2014 között
változatos képet mutat. A megyei és a
régiós átlagokkal összehasonlítva, 2001ben, 2004-ben és 2013-ban mindkét
értéknél kedvezőbb képet mutatott, az
élveszületési ráta. Ellenben a többi évben
a települési ráta alacsonyabb a megyei és
a régiós értékeknél.
Élveszületési ráta (ezrelék) - Forrás: KSH
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Élveszületési ráta (ezrelék)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nagymányok

11,1

7,5

7,5

7,6

9,7

7,7

5,8

6,7

8,4

5,6

7,0

7,9

5,2

10,1

7,9

Tolna M.

9,1

8,8

9,0

8,6

8,8

8,7

8,6

8,8

8,9

8,7

8,0

7,9

8,4

8,4

8,7

D-Dunántúli
Régió

9,3

9,1

9,1

8,9

9

9,1

9,2

9

9

8,8

8,3

8,1

8,3

8,2

8,2

Élveszületési ráta - Forrás: KSH

A halálozások ezer lakosra vetített értéke is
évről-évre eltérő, hol alacsony, hol
kiemelkedően magas értékekkel. 2002,
2003, 2009 évben kiugróan magas értékek
voltak a településen, a megyei illetve régiós
átlaghoz képest. A többi évben a megyei és
régiós átlaghoz közeli vagy – 2008, 2012,
2014 – jóval alacsonyabb értékek voltak
Nagymányokon.
Halálozási ráta (ezrelék) - Forrás: KSH
Halálozási ráta (ezrelék)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nagymányok

12,3

11,9

15,4

18,5

13,3

17,1

12,8

12,5

10,1

18,5

12,7

12,3

10,4

13,1

11,4

Tolna M.

13,6

13,2

13,1

13,7

13,7

13,5

13,4

13,6

13,3

13,3

13,9

13,6

13,2

13,2

13,7

D-Dunántúli
Régió

13,6

13,2

13,3

13,9

13,5

13,8

13,5

13,8

13,5

13,7

14,0

13,6

13,9

13,8

13,8

Halálozási ráta (ezrelék) - Forrás: KSH

Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék) 2000-2014 időszakban - Forrás: KSH
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A halálozási ráta magasabb, mint az élveszületési ráta, amiből az ábrán látható természetes fogyás
diagramját kapjuk meg. Ezen látható, hogy a fogyás a 2010-es évben volt a legmagasabb 12,9 ezrelék,
de 2004-ben, illetve 2006-ben is 10 ezrelék körüli volt. Legalacsonyabb 2000-ben volt, ekkor nem érte
el az 2 ezrelékes értéket.
Összehasonlítva a megyei és a régiós adatokkal a fogyás 2010 évtől kedvezőbb képet mutat, ugyanis ez
évtől a településen alacsonyabb mértékben fogyott a lakosság.
Természetesen a népesség alakulására az élveszületésen, valamint a halálozáson túl hatással van a
vándorlás is.
Vándorlás
A településen a vándorlási egyenleg évek óta negatív, csak 2004 és 2005 között, valamint 2011-ben
volt pozitív. Kiugróan negatív volt a 2008-as év, ekkor 70 elvándorlási esetet regisztráltak. Ennél több
elvándorlást csak 2003-ban (79 elvándorlás) és 2005-ben (74 elvándorlás) regisztráltak. Az utóbbi
években a településen a népmozgalom állandósult.

Vándorlási egyenleg 2002-2014 időszakban Forrás: KSH

Korszerkezet
A településen (az állandó népességre vetítve) a lenti táblán is megfigyelhető, az egyes korosztályok
változása 2000-től kezdődően.
Ez alapján megállapítható, hogy a 2000-es évektől a 0-17 évesek és a 18-59 évesek száma
folyamatosan csökkent, melynek eredménye a település egyre elöregedő társadalma.
Korszerkezet alakulása
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Állandó
népesség

2577

2602

2569

2525

2551

2530

2512

2485

2459

2414

2397

2412

2394

2377

2364

0-17 évesek

492

500

474

454

474

466

450

438

414

391

389

385

372

374

368

18-59 évesek

1489

1496

1490

1486

1476

1469

1475

1451

1435

1415

1385

1396

1368

1344

1319

60-x évesek

596

606

605

585

601

595

587

956

610

608

623

631

654

659

677

Korszerkezet alakulása Nagymányokon - Forrás: KSH
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Korszerkezet forrás:KSH

Öregedési mutató forrás:KSH

Az öregedési mutató száz 0-14 évesre jutó 60-x évesek számát jelöli. Megfigyelhető a fenti ábrán, hogy
a településen intenzívebb öregedési folyamatok zajlanak le, mint a régióban. 2014-ben majdnem
kétszer annyi időskorú jutott a fiatal korúakra mint a régióban. A régióban és Nagymányokon is
folyamatosan növekedett az elöregedési mutató, de kevésbé intenzíven, mint a településen.

A népesség korszerkezete nemek szerint:2011

forrás:KSH

A településen csak úgy, mint az országban egy elöregedő társadalom diagramját láthatjuk, a 40-49
éves korosztály felett állandósuló női többlettel. A középkorúak és az idősek száma évről-évre
növekszik, melynek növekedésével és a fiatalok számának csökkenésével az eltartottak száma is
növekedni fog, az adófizetők száma pedig csökkenni. Ennek következtében nem csak a bevételei és
kiadásai alakulnak át, hanem a munkaerőpiacra is komoly hatással lehet. Bár az elkövetkező években
némi javulást hozhat a 0-14 éves korosztály - átlaghoz képest - magas száma.
5-10 év múlva a korfa kinézete újból változni fog, a felső része szélesedni fog, ami azt jelenti, hogy a
településen tovább fog növekedni az idősek száma, még nagyobb arányban fogják a lakosság részét
képezni.
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Népesség képzettsége
A KSH 2011-es népszámlálási adatai mutatják, hogy Nagymányokon a – legtöbb esetben - a megyei
valamint a régiós átlagnál magasabb a képzettségi szint. A szakmunkás végzettségig – melyet a
bányászat is megkövetelt - magasabb az arány a megyei és régiós arányhoz képest, ellenben érettségi
és felsőfokú végzettség területén komoly visszaesés tapasztalható.

Nagymányok
%
Tolna megye
%
D-dunántúl
%

A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint, 2011
Középfokú
Általános iskola
iskola
Egyetem,
1-7
8
érettségi
főiskola
Érettségi
Első évfolyamát
nélkül,
stb.
sem végezte el
Évfolyam
szakmai
oklevéllel
oklevéllel
25
286
517
576
175
182
1,4
16,2
29,3
32,7
9,9
10,3
2904
27088
48910
49970
19906
23725
1,7
15,7
28,3
29
11,5
13,7
11554
102924
190275
192345
85448
106738
1,6
15
27,6
28
12,4
15,5

Összesen

1761
172503
689284

Foglalkoztatottság1
Nagymányok lakosságának túlnyomó része a korábbi időszakban ipari munkás volt, egy kisebb része a
helyi termelőszövetkezetben dolgozott. Jelenleg a lakosság jelentős része nyugdíjas. A munkaképes
lakosság önkormányzati alkalmazásban, vagy a helyi vállalkozásokban talál megélhetési forrásra,
illetőleg a járásközpont Bonyhádon dolgozik. Az önkormányzat és intézményei jelenleg 37 főt
foglalkoztatnak. Az iparterület kiépítéséhez kapcsolódóan az ott letelepedő vállalkozások jelenleg 203
főt foglalkoztatnak. A munkaképes lakosság egy része Bonyhád városban dolgozik.
A település bányász jellege megszűnt, azonban az új bányanyitások kapcsán a bányászat ismét
meghatározó lehet a település életében.
A mezőgazdaságban dolgozók nagy része magángazdálkodóként végzi tevékenységét.
A település a foglalkoztatottságot tekintve viszonylag szerencsés helyzetben van. A regisztrált
munkanélküliek aránya lényegesen elmarad az országos átlagtól, a lakosság jelentős hányada
ellátottnak tekinthető.
A településen működő vállalkozások száma:
Ágazat
Ipar
Mezőgazdaság
Kereskedelem
Szolgáltatás
Egyéb
Összesen:

1
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forrás: Nagymányok gazdasági programja 2015-2020

Vállalkozások száma
24
22
33
98
10
187

A település regisztrált munkanélküliekkel kapcsolatos adatai (2014.december 20.):
Megnevezés
Regisztrált munkanélküliek száma
Gazd. aktív népesség (becsült)
Munkaképes korú lakosság száma
Munkanélküliségi ráta

Mutatószám
65
835
1432
4,0 %

A regisztrált munkanélküliek közül a legtöbben szakmunkás végzettséggel, illetve szakközépiskolai,
technikumi, gimnáziumi végzettséggel rendelkeznek. 2013-as adatok alapján a regisztrált 65 fő
munkanélküli közül 15 fő pályakezdő, valamint 14 fő 50 év feletti nyilvántartott álláskereső.
Nemzetiségek
A történelmének megfelelően a településen ma is több nemzetiségű, vallású, szokású, kultúrájú
népcsoportok élnek. A múltban megjelentek itt szerbek, német nemzetiségűek, bukovinai székelyek,
felvidékiek, romák, magyarok. Az idők folyamán ezek a csoportok megmaradtak a térségben,
letelepedtek, életüket a Völgység feltételeihez igazították és ma is egymás mellett léteznek, dolgoznak
a különböző kisebbségek és a többségi társadalom tagjai.
A nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább egyike szerint, 2011

Fő
%

Magyar

Cigány
(romani,beás)

Horvát

Német

Egyéb

Össz.

Népesség

2067
85,7

80
3,3

3
0,1

610
25,3

4
0,1

2764

2412

A településen élők 86 %-a magyar nemzetiségű, de nem véletlen még a német nemzetiségűek aránya,
25 %, ami 610 lakost jelent.
Az iskolában a cigányok aránya az 12 %-ot is eléri, a környező települések bejáró diákjai miatt.
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Sajnos a népességszám csökkenő tendencia mellett a korösszetétel alakulása is egyre
kedvezőtlenebbül alakul. Ennek fő jellemzői a fiatalok arányának lecsökkenése, a középkorosztályok
létszámának ingadozás melletti csökkenése és az idősek számának és arányának nagymértékű
növekedése.
A legmarkánsabb demográfiai tendencia a város, népességének látványos öregedése. Némi
bizakodásra ad okot a régiós adatokhoz képest is jó természetes szaporodás, fogyás értéke mely az
utóbbi években született magasabb számú gyermeknek köszönhető.
Különös figyelmet kellene fordítani az időskori ellátórendszer adekvált fejlesztésére, valamint a
foglalkoztatottság-barát gazdaságfejlesztésre, a fiatalok helyben tartására hisz a település
vándorlási egyenlegében e korosztály jelenik meg a legmagasabban
A településen nem található olyan terület, mely a szegregációs mutató alapján megfelelne a
tényleges szegregátum vagy a szegregációval veszélyeztetett terület feltételeinek, de a KSH
adatszolgáltatása alapján az Öregtelep népessége szegregációba hajló körülmények között él.
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1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet,
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)
Civil egyesületek, kulturális élet
Nagymányokon aktív civil élet folyik, az intézmények és az önkormányzat által szervezett események,
rendezvények sikeres megvalósításában jelentős szerepet vállalnak.
Az első civil szervezetek 1989-ben jöttek létre, illetve alakultak újjá, azóta folyamatosan bővül a
választék az egyesülési együttmüködés terén. A nagymányoki civil szervezetek rendkívül pozitív hatást
gyakorolnak a helyi társadalmi és közművelődési színtérre. Munkájukban egyrészt tükröződik a
fokozódó lakossági aktivitás, másrészt mind fizikai, mind anyagi értelemben segítik a települési
önkormányzatot.
A településen több tradicionális rendezvény is van, mely a civilek összefogásával valósul meg. A város
vezetése minden esetben támogatja és biztosítja a szükséges feltételeket a kezdeményezések sikeres
megvalósítása érdekében.
A Nagymányoki Szőlő és Bortermelők Baráti köre Egyesület 2004-ben került bejegyzésre, bár a
létrehozás gondolata egyidős a Nagymányokon elindított és megszervezett borversennyel (1991). Az
egyesület céljai: Nagymányok községben és a környező településeken a szőlő, és gyümölcstermesztés
népszerűsítése, bortermelés hagyományainak őrzése; új, korszerű termesztési, növényvédelmi
ismeretek szerzése, szaktanfolyamok, előadások, borversenyek, szakmai kirándulások szervezése,
környezetvédelem.
Aktívan jelen vannak a település külföldi testvértelepülési kapcsolataiban. Törekednek a régi pincesori
hangulat ápolására, szombaton ill. vasárnap nyitott ajtók várják az odalátogatót egy pohár borra,
beszélgetésre. A borversenyen kívül évente megszervezik a "regionális borbált". Sikeresen szerepelnek
országos, régiós borversenyeken (ezüst-, bronzminősítések). 2007-ben EU - pályázati támogatás
segítségével rendezték meg a nagymányoki EU napokat, melyen valamennyi testvértelepülésünk
képviseltette magát.
"Glück auf" Nagymányoki Jószerencsét Egyesület Elődje, a Nagymányoki Német Nemzetiségi
Hagyományőrző Együttes 1976-ban a községben és a környéken még fellelhető népi hagyományok
(ének-zene, tánc, szokások) összegyűjtése, felelevenítése, feldolgozása színpadra állítása céljából. A
helyi tárgyi emlékeket a helyi Tájházban lehet megtekinteni. Az egyesület, taglétszáma 77 fő. Az
együttes négy csoportban működik (gyermek-és ifjúsági tánccsoport, felnőtt tánccsoport, kísérő
zenekar, nemzetiségi kórus. A nagy életkori szóródás miatt számottevő hatást gyakorolnak a község és
az itt élők életére.
Megalakulásuk óta belföldön és külföldön is ismertté váltak. Több esetben vendégszerepeltek
Németországban, de eljutottak Törökországba, Görögországba, Szardíniára, Franciaországba
(EUROPHADE fesztiválra). A hagyományőrző együttes több fesztivál nagydíj, különdíj, nívódíj és kiváló
együttes cím tulajdonosa.
Az egyesület kiemelten fontos célkitűzésnek tartja a fiatalok aktivizálását, a fiatalokra ösztönzőleg ható
tevékenységi körök kialakítását (fotózás, előadások látogatása, környezetvédelem, számítástechnika,
archiválás, táboroztatás). A Német Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve pályázati
támogatással klubszobát alakítottak ki és üzemeltetnek. Szoros együttműködés alakult ki az Ifjúsági
Fúvószenekarral is (zenekari kíséret, közös produkciók, közös tagok) és más civil szervezetekkel is. A
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községi rendezvények állandó résztvevői (Duna Menti Folklórfesztivál, Nagymányoki Búcsú szervezői),
bevételeiket pályázati úton egészítik ki.
Nagymányoki "Vox Humana" Ének-zenei Egyesület 2000-ben alakult 15 taggal. Az elmúlt években
mind létszámában, mind szakmai szempontból sokat fejlődött a kórus. Tagjai között a középiskolástól a
nyugdíjas minden korosztály megtalálható. Repertoárjukban találhatók: népdalok, trubadúrdalok,
virágénekek, mai magyar kortárs könnyűzenei dalok, musical részletek. Aktívan részt vesznek a
testvértelepülési kapcsolatok kialakításában és erősítésében, a falu "társadalmi munkás" életében a
parkosítás, faültetés, parlagfű irtás egyik kezdeményező közössége.
Nagymányok -Reichelsheim Baráti Egyesület 2005-ben alakult. Elsődleges célja a Reichelsheim
településsel már kialakult kapcsolat ápolása és fejlesztése. Szorgalmazza a kulturális, sport, szociális és
gazdasági együttműködést a települési önkormányzatok és civil szervezetek között. Megalakulását
követően felvállalta más testvértelepüléseinkkel való együttműködés koordinálását is.
Tevékenységüknek köszönhető az első EU találkozó megszervezése Nagymányokon, melyen
valamennyi partnertelepülés képviseltette magát, s melyhez EU - pályázat révén jelentős anyagi
támogatást kapott községünk.
Mecseki Bányász Szakszervezet Nyugdíjas Tagozat Nagymányoki Alapszervezet A Bánya- és
Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének Nagymányoki Alapszervezete 1989-ben alakult, a tagság
jelenlegi létszáma 417 fő. A község lakóin kívül Kismányokról és Váraljáról is érkeznek tagok. A
bányászszakszervezet gazdag szakmai múlttal és számottevő kulturális és sporthagyományokkal
rendelkezik, ezért kiemelkedő feladatának tartja e hagyományok ápolását. A bányászat leépülése
ellenére az intézmények keretében számos szórakozási, művelődési, hagyományőrző tevékenységet
támogat (kiemelkedő rendezvények, hagyományőrzés, fesztiválok, kiadványok). Saját tagjainak
érdekképviseletében segélyezési alapot működtet a bányabalesetben elhunytak hozzátartozóinak
megsegítésére, a baleseti sérültek és szociálisan rászorultak segélyezésére. A község életében évente
három rendezvényt bonyolítanak le: március elején a nőnapot, szeptember első vasárnapján a
Bányásznapot, december 4-én pedig Szent Borbála ünnepét. Az alapszervezet tagjainak kirándulásokat
szervez, aktív segítőtárs a művelődési ház rendezvényein.
A Nagymányoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1989-ben került bejegyzésre, de tevékenysége a
dokumentációk alapján hetvenéves múltra tekint vissza. Az egyesület tagjainak összetétele az iskolás
gyerekektől a nyugdíjas korú felnőttekig terjed. Tevékenységük igen széleskörű: avar- és erdőtüzek
oltása, talajvíz-szivattyúzása, kutak tisztítása, épülettűz esetén helyszín biztosítása ill. oltási
előkészületek. Rendkívül jó és szoros kapcsolatban állnak az önkormányzattal, a művelődési házzal és a
polgárőrséggel. A művelődési ház valamennyi nagyobb rendezvények önkéntes segítői az
előkészületektől a lebonyolításig. 2008-ban Tolna megyében Nagymányok adott otthont a megyei
tűzoltónapi (Flórián-nap) megemlékezésnek. Az önkormányzat támogatásával két kisebb tűzoltóautót
működtetnek.
A Nagymányoki Sport Egyesület 1989-ben került bejegyzésre, de tevékenysége már 1928-ban
megkezdődött. Célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények
felkeltése, tagjainak nevelése, öntevékeny közösségi élet kibontakoztatása. Tevékenységük főleg a
labdarúgás és az asztalitenisz területére összpontosul a különböző korosztályok részvételével. Az
egészséges életmód mellet, hangsúlyt kap az egészséges környezet is. Fontosnak tartja sportpályánk
megfelelő karbantartását, esztétikusságát. Mint civil szervezet felvállalja a sportpálya ill. környezete
füves területeinek gondozását. Az önkormányzat támogatásával a sportpálya és lelátó korszerűsítését
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folyamatosan végzik. Az öltözők mellett egy klubhelyiséget alakítottak ki, ahol a fiatalok szívesen
vannak együtt, és különböző programokat szerveznek. A felújításra, karbantartásra pályázatokon
többször nyertek támogatást.
Nagymányoki Lőegylet egyesületi formában 4 éve alakult. Idén került átadásra (2016.05.01.)a
brikettgyárban, a föld alatt kialakított, 4 lőállásos, gyorspontlövészetre alkalmas lőtere.
Nagymányoki Polgárőr Egyesület 1992-ben alakult. Fő tevékenységük a bűnmegelőzés,
ifjúságvédelem és környezetvédelem. Ennek érdekében a rendőrséggel rendszeresen
együttműködnek, felkérésükre több alkalommal részt vesznek munkájukban. Hétvégén rendszeres
szolgálatot teljesítenek, de hét közben is járőröznek az éjszakai órákban. Az elmúlt évben, több
esetben sikerült megakadályozniuk betöréseket, tettenérés során sikerült körözött bűnözőt elfogni. A
Művelődési Ház és egyéb civil szervezetek felkérése alapján, rendszeresen részt vesznek a helyi
rendezvényeken (helyszín biztosítása, útlezárás, szabadtéri felszerelés éjszakai őrzése. Szoros
kapcsolatot tartanak a tűzoltókkal, egymás munkáját segítik (árvízvédelem, belvíz elvezetés, erdőtűz).
Jelentős közösségépítő szerepet vállalnak (vetélkedők, bemutatók, kirándulások). Az önkormányzat
támogatásával járőrautót működtetnek.
Nagymányoki Székely Kör fő tevékenysége a hagyományápolás, hagyományőrzés. 2015-ben a
Nagymányoki Székely Kör felújította a Petőfi Sándor utca 65. szám alatti épületet, amelyet attól kezdve
Székely Házként használ. Az épület ünnepélyes átadása 2015. októberében volt. A Ház udvarára a
Székely Kör idén székely kaput állított. Az egyesületnek a hagyomány őrzés a fő tevékenysége: székely
énekek, táncok őrzése hagyományos szövés –fonás tanulása, tanítása. Rendezvényeik: Országos
Székely Bor verseny amelyet 2016. áprilisában tartottak, a Ízőrzők (a Duna tv műsora) forgatott a
Székely Házban, székely ételeket azok elkészítését mutatták be.
Keveházi János Városi Fotó Kör a nagymányoki rendezvények illetve a helyi épített és természeti
környezet fotózás az egyik fő tevékenysége. Állandó kiállítást tartanak a nagymányoki Művelődési
Házban és a Polgármesteri Hivatalban.
Nyugdíjas Klubban a heti összejövetelek alkalmával a tagok leginkább beszélgetnek, kártyáznak,
évente néhány alkalommal - jellemzően farsangi időszakban és idősek napján - zenés estet tartanak.
Nagymányoki Ifjúsági Fúvós Zenekar az általános iskola fenntartásában működik. A városi és a
környékbeli települések rendezvényein állandó fellépő zenekar. 2016-ban arany érmes lett az országos
minősítésen. Állandó koncertek az -Újévi, Március 15.-i, Október 23.-i ünnepek illetve a Szüreti
mulatság alkalmával.
Német Nemzetiségi Gyermekénekkar szintén az általános iskola fenntartásában működik. A városi és
a környékbeli települések rendezvényein állandó fellépő énekkar. 2016-ban arany érmes lett az
országos minősítésen.
Irodalmi Színpad. Az iskolai fenntartású társulat, a városi ünnepek állandó előadódója.
Siketek és Nagyothallók Klubja a bonyhádi szervezethez tartozóan, időszakosan tartanak üléseket,
kihelyezett programokat Nagymányokon.
Gyógytorna Önszerveződő Klub a Nagymányoki
tevékenységük az egészséges életmód terjesztése.
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Könyvtárban

tartanak

összejöveteleket,

1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)
Oktatás
A Nagymányoki Pitypang – nemzetiségi - Óvoda kényelmes, szép környezetben, 80 fős
férőhelyszámmal 3 csoportban várja a gyerekeket. A kiscsoportban, a 15 óvodás mellett 5 bölcsődés
gyereket is tudnak fogadni. Bejáró óvodások vannak Váraljáról és Mázáról is.
A cél olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg gazdaggá, településükhöz kötődőkké, nyitottá,
érdeklődőkké, önértékelésre képessé, együttműködőkké válnak a jövőben. Az óvónők nevelő
munkájukkal segítik, hogy környezetét és hagyományait ismerő és tisztelő, embertársait szerető
felnőttekké váljanak. Az egyik legfőbb cél, hogy a gyermekek szociális magatartása alkalmassá tegye
őket az iskolai élet megkezdésére.
Alapelveik között szerepel:
–
–

–

A lakóhelyhez, nemzetiséghez tartozás tudatosítása, a hagyományok és a kisebbségi nyelv
ápolása, értékeink megőrzése és megbecsülése.
A problémás és hátrányos helyzetű gyermekek szocializációs elmaradásainak leküzdése, a
másság elfogadására való nevelés és annak tiszteletben tartása, továbbá a gyermeki játék
elsődleges hangsúlyozása.
Nyugodt, családias légkör megteremtése, amelyben elsődlegessé válik a gyermeki játék.

A város óvodájában lehetőség van a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására is. Együtt
nevelésben történik az ő ellátásuk, mellette a gyógypedagógus egyéni fejlesztést is tart számukra, de
lehetőség van kis csoportban foglalkoztatásra is. Óvodapedagógusok és fejlesztő szakemberek együtt
nevelik, fejlesztik az óvodásokat.
A 80 férőhelyes óvoda 86%-os kihasználtsággal működik, 2014-ban 69 gyermek járt az intézménybe,
akit 6 óvodapedagógus és 4 gondozónő látott el.
Az intézménybe járó gyermekek száma az utóbbi években kis mértékben változott, átlagosan 70
gyermek jár az intézménybe. A legtöbb gyermeket 2004-ben látták el, ekkor 93 szülő íratta be
gyermekét.
Az óvodában 2012-13 évben közel 30% volt a hátrányos helyzetű gyermekek száma. Jelenleg a 69
gyermekből 9 tartozik ebbe a csoportba, ami az ide járók 13%-a.
Nagymányokon található a II. Rákóczi Ferenc Általános- és Zeneiskola mely, mikrotérségi központként
működik. .Az iskolai nevelésben – csak úgy mint az Óvodában - nagy hangsúlyt fektetnek a német
nemzetiségi hagyományőrzésre, hisz a lakosság közel fele német nemzetiségi származású. Valamennyi
évfolyamon bontott csoportokban folyik a német nemzetiségi kétnyelvű oktatás és a német
nemzetiségi nyelvoktatás.
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésben részesülnek. Az ő nevelésük, oktatásuk a többi
gyermekkel azonos alapelvek alapján történik, az egyén speciális adottságai, helyzete figyelembe
vételével. Az egyéni megsegítést gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus végzi.
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Az intézményben jelenleg 8 tanulócsoport és 5 napközis csoport van.
Az intézményben az osztálytermeken kívül szaktantermek, fejlesztő terem, tornaszoba, klubszoba,
ebédlő, zeneoktatási termek, tágas udvar, sportpálya, valamint könyvtár is rendelkezésre áll.
A település iskolájába 2014-ben 185 diák járt. Az óvodai létszámhoz hasonlóan az iskolába járók száma
az utóbbi évekig stagnált, 2005 óta átlagosan 200 gyermek járt az iskolába. Az iskolai oktatást, nevelést
20 főállású pedagógus látja el.
Más településről 2014-ban 47 gyermek járt Nagymányok iskolájába, ami az ide járók 25 %-a.
A Nagymányoki Zeneiskola szakmailag önálló intézményként működik. A alapfokú művészetoktatás
már 1993-ban kezdődött, de 2006 szeptemberétől a központi iskolában, önálló, felújított
épületrészben folyik az oktatás. A növendéklétszám jelenleg 75 fő – kiselőképző, zongora, furulya,
fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, harsona, tenor, tuba tanszakokon tanulhatnak a növendékek –,
akiket 3 főállású és 3 részmunkaidős szakképzett zenetanár oktat. Lehetőséget teremtenek
tanulóiknak az aktív társas zenélésre (kórus, fa- és rézfúvós kamara együttesek, fúvószenekar), a
nemzeti és népi hagyományok átadására és megőrzésére.
1994-ben alakult meg az ifjúsági fúvószenekar. A szakmailag megfelelő szintre jutott gyermekeknek a
szabadidő hasznos eltöltését, az együtt muzsikálás örömét az ifjúsági fúvószenekar biztosítja. A
zenekar 2001 óta folyamatosan építi külföldi cserekapcsolatait.
A zeneiskola térségi beiskolázású. Rendszeresen részt vesznek településünk és a környező települések
rendezvényein, ünnepségein.
Szociális intézmények
Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletében rögzített alapellátások:
1. Családsegítés keretében a CSK segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés
problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából.
2014-ben a gyermekjóléti szolgálat által gondozott kiskorúak száma 27 volt, mely az előző évhez
képest megduplázódott.
2. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről gondoskodik a Váraljai Őszikék Szociális Intézmény, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Szociális étkeztetésben 31 fő részesül a településen, ez a szám 2008-tól állandósult. Az ezt megelőző
években ennek száma átlagosan 6 fő volt.
3 Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik a Váraljai Őszikék Szociális Intézmény:
a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek és róluk nem gondoskodnak,
b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik
állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget
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igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, azokról az egészségi állapotuk miatt
rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
c) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő
visszaillesztés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához
A házi segítségnyújtást 2014-ben 14 fő vette igénybe.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a Bonyhádi Gondozási Központ az Szt. 65. §-a szerinti
napi 24 órás készenléti szolgálat biztosításával gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek.
Támogató szolgáltatás keretében – a Szt. 65/C. §-ában meghatározottak alapján - biztosítja a Bonyhádi
Gondozási Központ a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, illetve a más
szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
Személyes gondoskodást nyújtó intézmények
Nagymányok Város Önkormányzata a Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként Működő
Gondozási Központ Fenntartó Társulás által fenntartott Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási
Központként Működő Gondozási Központ (székhelye: Bonyhád, Perczel u. 29. rövidített neve: Bonyhádi
Gondozási Központ) és a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek
Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Őszikék Szociális Intézmény (székhelye: 7354, Váralja
Kossuth Lajos u. 129.) keretein belül biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.
A Bonyhádi Gondozási Központ intézményegységei:
1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (rövidített neve: CSK) Bonyhád, Perczel Mór u. 27.
2. Gondozási Központ Idősek Otthona, Bonyhád, Szabadság u. 2.
A Szociális Intézményfenntartó Társulás intézményegységei:
1. Váraljai Őszikék Szociális Intézmény (7354, Váralja Kossuth Lajos u. 129.)
2. Nagymányok Szociális Intézmény (7355 Nagymányok József A. u.8/c)
Az önkormányzat szakosított ellátásként az Idősek Otthonában ápolást, gondozást nyújt, melyet a
Váraljai Őszikék Szociális Intézmény útján biztosít. A 16 férőhelyes idősek nappali ellátását szolgáló
intézményben 16 idős részesül és részesült ellátásban.
Egészségügy
A településen két háziorvosi, egy fogorvosi rendelés mellett gyermekorvos és két védőnő lát el
szolgálatot, ezenkívül Bonyhádon központi ügyeleti ellátás is működik. A települési egészségügyi ellátás
a mikrotérség településein egészségügyi központként is funkcionál.
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Egészségügyi ellátások
Ellátási forma

Orvosok
száma

Rendelési idő
(óra/hét/fő)

Betegforgalom
(fő/év)

Felnőtt háziorvosi ellátás

2

30

35010

Gyermek háziorvosi ellátás

1

20

5000

Fogászati ellátás

1

30

2500

Ellátott települések
megnevezése
Nagymányok
Kismányok
Váralja
Nagymányok,
Kismányok,
Váralja
Felnőtt, iskolai:
Nagymányok
Kismányok
Váralja
Iskolai:
Györe, Izmény

forrás: Nagymányok HEP 2013

A háziorvos, és a két szakképzett ápolónő - napi három órában - a fekvőbetegek otthoni vizsgálatát,
ellenőrzését, célzott kezelését és diétás oktatását is végzi.
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom azonos célja. Az
európai uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentése.
Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához szükséges megerősítő intézkedések készítése, ennek
stratégiai terve az esélyegyenlőségi program. Az esélyegyenlőségi program része egy részletes, alapos
helyzetelemzés, az alapelvek, célok meghatározása, a továbblépés lehetőségeinek megkeresése,
melyhez elengedhetetlenül szükséges a partnerségi megközelítés.
Az Országgyűlés „elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként
élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos
megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása
elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54. § (1) bekezdésére és 70/A. §-ára,
valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira”
megalkotta a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.
E törvény IV. fejezete tartalmazza a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programot, melynek célja: az élet
valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi
csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a Kormány, az önkormányzatok és ezek intézményei, civil
szervezetek és magánszemélyek feladata.
Az esélyegyenlőségi program céljai:
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Elősegítse a fogyatékos személyek önálló életvitelét és a társadalmi életben való aktív
részvételét.
Biztosítsa a fogyatékossággal élők számára, hogy a település lakójaként ugyanazokkal a
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint mindenki más.
Biztosítsa az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint a helyben élő hátrányos helyzetű
csoportok helyzetének javítását.



A területre jellemző egységes felmérő rendszer kialakítása, amely az EU-s pályázatok
megírásához nyújthat segítséget.

A településen a fenti célok elérésének érdekében esélyegyenlőségi programot készítettek, melyet a
képviselőtestület a 2013-ban fogadott el.
Célja, hogy a településen élők számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a
fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet különböző területein.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Nagymányok település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
–
–
–
–
–

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A dokumentumban a település megfogalmazta jövőképét melyek:
–
–
–
–
–
–

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák fel tudnak zárkózni a közösséghez, valamint
életminőségük és önálló életük fokozatosan javul.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életminősége folyamatosan javuljon.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek testi és lelki fejlődését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek szociális és egészségügyi szolgáltatásainak biztosítására,
illetve a nemzedékek közötti szolidaritásra.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a szülői és munkahelyi feladatok összeegyeztetését, az
egyenlő esélyek érvényesülését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők integrációjára, az egyenlő esélyű hozzáférés
biztosítására és az akadálymentesítésre.

1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre

A települések aktuális gazdasági helyzetét alapvetően befolyásolja földrajzi környezetük,
elhelyezkedésük, lakosságuk száma, a lakosság demográfia jellemzői (pl.: korösszetétel, képzettség,
stb.), valamint – természetesen – a korábbi gazdasági helyzetük hatásai (pl.: tradicionálisan jelen lévő
üzletág; korábbi ipari termelés hagyatékaként jelen lévő „rozsdaövezet”, stb.) is.
Természetföldrajzi szempontból, Nagymányok a Mecsektől északra, a Mecsek-hegység és a Völgység
határán fekszik, a Völgységi-patak völgyében. A városhoz tartozó terület a Tolna Megyei
Területrendezési Tervben kiváló termőhelyi adottságú erdő- és szántóterületként lett rögzítve. A
térség további természeti adottsága az itt fellelhető ásványi nyersanyag (szén, mészkő) is, melyek
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ismételt bányászata időről-időre felmerül. E nyersanyagok azonban az értékük mellett, nem megfelelő
kitermelés és hasznosítás esetén, ökológia szempontból veszélyforrást is jelentenek, jelenthetnek.
A lakónépesség tekintetében, Nagymányok – Gyönköt megelőzve – Tolna megye második legkisebb
lélekszámú (Nagymányok lakónépességének száma 2015. január 1-jén 2.275 fő volt2) városa. Továbbá
a megye nagyközségi jogállású településeinek is hasonló, vagy magasabb a lakónépessége. Ugyanakkor
hangsúlyozandó, hogy a régió más megyéihez viszonyítva Tolna megye településszerkezete kevésbé
aprófalvas jellegű. Így a települések jogállása kevésbé kötődik a népességszámhoz, a térségi, mikro
térségi funkciók jelentősége hangsúlyosabb.
A város lakosságának demográfiai jellemzői jelen dokumentum 1.7.1 pontjában ugyan már részletesen
bemutatásra kerültek, viszont néhány, gazdasági szempontból jelentős adatot itt is szükséges
bemutatni. A város lakosság száma az elmúlt 10-15 éves időszakot tekintve – az országos trendekkel
összhangban – folyamatosan csökken. Ezen időszakban a halálozások száma minden évben
meghaladta a születések számát a városban. Továbbá egy-két évet leszámítva Nagymányok vándorlási
különbözete – az állandó vándorlások esetében – is negatív volt. A népességszám csökkenésének
tendenciája kapcsán hangsúlyozandó, hogy a településről jellemzően a fiatalok vándorolnak el,
melynek következtében a város lakosságának korcsoportok szerinti összetétele jelentősen különbözik
az országos átlagtól, illetve a megyei területi egységektől is eltér. Az alábbi táblázat adataiból jól
látszik, hogy a városban a jövő generációjának tekinthető 30 év alatti lakosok aránya alacsonyabb, míg
a nyugdíjas korosztály aránya magasabb, mint a nagyobb területi egységekben.

0-14 éves
15-18 éves
19-29 éves
30-39 éves
40-49 éves
50-59 éves
60-64 éves
65-X éves
összesen:

Magyarország
14,26 %
4,14 %
13,85 %
16,19 %
14,20 %
13,59 %
6,76 %
17,01 %
100,00 %

Tolna megye
13,38 %
4,15 %
14,13 %
15,20 %
13,91 %
14,70 %
7,11 %
17,42 %
100,00 %

Bonyhádi járás
12,80 %
4,13 %
13,67 %
15,16 %
14,26 %
14,76 %
7,51 %
17,71 %
100,00 %

Nagymányok
12,70 %
3,95 %
12,96 %
14,60 %
14,01 %
14,05 %
7,45 %
20,28 %
100,00 %

Lakosság korcsoportonkénti megoszlása forrás: adatai.eu (KSH T-STAR 2013)

A lakosság korcsoportok szerinti megoszlásból következik, hogy a város öregedési indexe magasabb
értékű (2013-ban 218,21 %), mint a nagyobb területi egységekben. A már most is jelentős számú és
arányú idősebb korosztályba tartozó lakos, valamint az, hogy az elvándorlás elsősorban a képzett
fiatalok körében jellemző, együttesen arra enged következtetni, hogy Nagymányok társadalmának
elöregedése a következő évtizedben, évtizedekben fel fog gyorsulni. Továbbá e demográfia jellemző
együttesen azt is eredményezik, hogy – a vidéki kistelepülésekhez, kisvárosokhoz hasonlóan – a
városban élők közt alacsonyabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, mint a nagyobb
városokra- és az országra jellemző átlag.
Nagymányok gazdaságának történetéből két tevékenység emelendő ki. A környék kiváló termőhelyi
adottságainak, valamint a jentős számú német, illetve szász származású lakosoknak köszönhetően, a
térségben komoly tradícióval rendelkezik a mezőgazdaság, azon belül is a növénytermesztés. A térség
kiváló adottságai miatt, napjainkban is vonzó lehetőség a mezőgazdasági termelés. A mezőgazdaság
mellett a szénbányászat rendelkezik komoly hagyományokkal a térségben, melynek kitermelésének
2
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forrás: Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2015, január 1.; KSH

első lépései a XIX. sz. elején történtek. A bányászat a XIX. sz. második felétől nagyjából fél évszázadon
át (1965-ig) meghatározó szerepet játszott a település és annak lakossága életében. Napjainkra a város
bányász jellege megszűnt, de a kitermelés hatásai (pl.: településrészek kiépülése és tagoltsága;
környezeti károk) és emlékei-hagyományai (pl.: bányászati eszközök, bányásznap) a mai napig
megfigyelhetők Nagymányokon, illetve térségében. A térségben lévő, 240 millió tonnára becsült
szénvagyonban rejlő gazdasági lehetőség kiaknázása ugyan rendszeresen visszatérő kérdés, de a
szigorú környezetvédelmi előírások mellett a kitermelés újraindítását annak gazdaságossága, valamint
az igazán tőkeerős befektető hiánya tartja vissza.
Fentebb részletezett adottságokból és gazdasági tradíciókból adóan, Nagymányok lakosságának
túlnyomó része korábban ipari-, vagy a helyi termelőszövetkezetben foglalkoztatott mezőgazdasági
munkás volt. A XXI. századra e tradicionális foglalkozatási formák eltűntetek, a foglalkoztatási szerkezet
megváltozott.
A 2013. január 1-jével életbe lépő járási rendszer kialakításával és az önkormányzati feladatok
átalakításával, Nagymányok közigazgatási szerepköre csökkent.
Nagymányok város önálló polgármesteri hivatalt fenntartó önkormányzat, a hivatalhoz más
önkormányzat nem tartozik.
A város gazdasági szerepét a munkahelyek és az ingázás vizsgálatával ragadhatjuk meg. A legutóbbi
népszámláláskor a lakossági megkérdezés során a gazdasági aktivitásra is kiterjedt a felmérés. Ennek
eredményeit összesíti az alábbi táblázat, mely lehetővé teszi a helyi adatok összehasonlítását a
járásszékhellyel, a megyeszékhellyel, illetve a hasonló méretű Gyönkkel.
Nagymányok városban 495 fő dolgozott a népszámlálás időpontjában, melyek közel egy-harmada (162
fő) a környező településekről járt be dolgozni a városba. Ugyanakkor a Nagymányokban lakó
foglalkoztatottak többsége (552 fő) eljárt más településre dolgozni. A legtöbb eljáró Bonyhádon
dolgozott (247 fő).
Város

Helyen
dolgozók

Beingázók

Eljárók

Munkahelyek

Beingázók a
munkahelyek
arányában

Ezer lakosra jutó
munkahelyek

Ezer lakosra jutó
foglalkoztatottak

Foglalkoztatottak

Népesség
(2011)

Nagymányok
Bonyhád
Gyönk
Szekszárd

333
3474
406
11982

162
2117
146
8615

512
1698
203
2408

495
5591
552
20597

32,7
37,9
26,4
41,8

212
410
269
601

361
379
297
420

845
5172
609
14390

2338
13630
2052
34296

Munkahelyek és ingázás (forrás: népszámlálás2011 – KSH)

Ezekből az adatokból az szűrhető le, hogy a szomszédos járásközpont Bonyhádnak jelentős szerepe van
a Nagymányokiak foglalkoztatására, ez tükröződik a fajlagosan kisszámú munkahely (1000 lakosra 212)
számán is.
Ugyanakkor Nagymányoknak is van egy környező vonzáskörzete, ahonnan jelentős számú dolgozó
érkezik a városba. (Elsősorban: Váralja, Izmény, Györe, Kismányok) Az öregedés ellenére az ezer
lakosra jutó foglalkoztatottak száma jóval meghaladja a gyönki értéket és megközelíti a járásszékhely
adatát, mely a városban lakók kedvező foglalkoztatási szintjére vezethető vissza.
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Nagymányoki munkahelyen dolgozók (forrás: népszámlálás2011 – KSH)

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Az előző fejezetben bemutatásra kerültek azon főbb tényezők, melyek Nagymányok gazdasági
helyzetére alapvető hatással bírtak, bírnak. Jelen fejezetben a település gazdasági helyzetének
jelenkori jellemzői, illetve szereplői kerülnek bemutatásra.
A korábbi, ipari- és mezőgazdasági munkások jelentős többsége mára már nyugdíjas. Napjainkban, a
munkavégzés szempontjából aktív lakosság jelentős része a helyben működő intézményekben és
vállalkozásokban dolgozik, de a munkavégzés céljából történő ingázás (céltelepülés elsősorban
Bonyhád) is megfigyelhető.
A település lakosságának munkanélküliségre vonatkozó mutatói – a pályakezdő álláskeresők arányát
leszámítva – kedvezőbbek, mint a nagyobb területi egységek vonatkozó jelzőszámai. Az Önkormányzat
nyilvántartása szerint, 2013-ban a regisztrált 65 fő munkanélküli döntő többsége középfokú, leginkább
szakmunkás végzettségű. Ugyanezen év vonatkozásában a regisztrált munkanélküliek közül 15 fő
pályakezdő, míg 14 fő 50 év feletti álláskereső.

Álláskeresők
lakosságon
belüli
aránya
180 napon túli álláskeresők aránya a
munkanélküliek közt
Egy éven túli álláskeresők aránya a
munkanélküliek közt
Pályakezdő álláskeresők aránya a
munkanélküliek közt

Magyarország

Tolna
megye

Bonyhádi
járás

Nagymányok

4,12 %

4,64 %

3,60 %

2,86 %

49,93 %

49,50 %

51,08 %

44,12 %

30,90 %

30,25 %

31,75 %

27,94 %

12,62 %

14,88 %

15,70 %

23,53 %

Álláskeresők fajlagos mutatói és megoszlása forrás: adatai.eu (KSH T-STAR 2013)
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A lakosság alacsony munkanélküliségi mutatója ugyan utal a település foglalkoztatottsági helyzetére,
viszont – egyéb tényezők hatása miatt – egyenlőségjelet nem szabad írni a kettő között. A tényleges
foglalkozatáson túl figyelembe kell venni, hogy a településen jelentős számban élnek inaktív keresők
(pl.: rokkantnyugdíjas), valamint azt is, hogy az elvándorlások egyik fő oka az egyén elvárásainak
megfelelő munkahely hiánya.
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.
A sokáig bányászati és mezőgazdasági profilú település életében jelenleg is kiemelkedő szerepet tölt
be az ipari termelés, ami napjainkban már nem a nehéziparhoz kapcsolódik. A város több mint 20
hektáros ipari területén az elmúlt évtizedben összeszerelő, illetve könnyűipari üzemek hoztak létre
telephelyeket. Az ipar mellett a mezőgazdaság is jelentős szerepet tölt be Nagymányokon.
Mezőgazdasági tevékenységet folytatók – megfelelő gépparkkal rendelkező – magángazdálkodók, így a
foglalkozatáshoz kevésbé járulnak hozzá. Számukat tekintve a kereskedelemi és szolgáltató szektorhoz
tartozó vállalkozások a legjelentősebbek, azonban település lakossága részére betöltött szerepük –
elsősorban Bonyhád közelsége miatt – elmarad a várakozásoktól. A település turisztikai kínálatában
szereplő szálláshelyek férőhelyeinek száma 46 db, mely a járás falusi szálláshelynek minősülő férőhelykapacitásának 41%-át3 teszi ki.
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési
elképzelése
2013-ban a városban 187 regisztrált vállalkozás működött, melyek összesített gazdasági ágak szerinti
eloszlását az alábbi táblázat tartalmazza.
Mezőgazdaság
Ipar és építőipar
Kereskedelem
Szolgáltatás
Egyéb tevékenység
összesen:

Vállalkozások száma
22
24
33
98
10
187

Vállalkozások aránya
11,76 %
12,83 %
17,65 %
52,41 %
5,35 %
100,00 %

Nagymányokon regisztrált vállalkozások száma és aránya 2013-ban
forrás: Nagymányok Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020

A vállalkozásoknak ugyan több mint fele a szolgáltató szektorban tevékenykedik, illetve közel 20 %-a
kereskedelmi területen működik, foglalkoztatás szempontjából mégis az ipari szegmensbe tartozó
cégek szerepe a legjelentősebb, mivel Nagymányokon jelentősnek számító, 20 fő feletti alkalmazotti
létszámmal bíró cégek mindegyikének tevékenysége az ipari szektorhoz kapcsolódik. A regisztrált
vállalkozások méreteit tekintve, túlnyomó többségben voltak az 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozások (176 ilyen vállalkozás volt). A 10-49 fő közötti alkalmazotti létszámmal rendelkező
kisvállalkozások (8 db) mellett, három 50 főnél nagyobb létszámú vállalkozás volt megtalálható a
városban 2013-ban.
Az elmúlt évtizedben a cégek által finanszírozott, illetve magántőkéből megvalósított beruházások
mellett, a településen jelentős szerepet játszottak az Európai Unió pénzügyi támogatásával
3

forrás: Bonyhád Integrált Településfejlesztési Stratégia I. kötet; 2015
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megvalósuló fejlesztések is. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és Új Széchenyi Terv (ÚSZT)
Operatív Programjaira a 2007-2013-as időszakban Nagymányok vonatkozásában 27 pályázat került
benyújtásra, összesen 1.922.104.021,- Ft támogatási igénnyel4. Az Operatív Programok keretei közt
megjelenő pályázati felhívások terhére, összesen 378.390.807,- Ft megítélt támogatási összeggel 12
projekt valósult meg Nagymányokon, melyek főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza.
Támogatási
program

Pályázati felhívás
megnevezése

DDOP

5.1.3/C A közlekedés
biztonságát javító fejl.
az országos közúth. tel.
belterületét érintő
átkelési szakaszain

Nagymányok
Város
Önkormányzata

DDOP

1.1.1/D-11
Telephelyfejlesztés

Nagy Géza
Faipari Kft.

Támogatási
program

Pályázati felhívás
megnevezése

Projektgazda

Projekt címe

3.1.3/G-14
Egészségügyi
alapellátás fejlesztése
2.1.1-11/A Mikro- és
kis- és középváll.
technológia fejlesztése
1.3.1-11/C Innovációs
eredmények
hasznosításának
támogatása KKV-k
részére
2.1.1-11/M Mikrovállalkozások
fejlesztése
2.1.1-11/M Mikrovállalkozások
fejlesztése

Nagymányok
Város
Önkormányzata

Egészségügyi
alapellátás fejl.
Nagymányokon
Technológiai
fejlesztés a REISER
TRANS Kft.-nél

4.10.0/N/14
Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása

Nagymányok
Város
Önkormányzata

5.7.0/15 Középületek
kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejl.
3.1.4-08/2
Kompetencia alapú
oktatás, egyenlő
hozzáférés - Innovatív
intézményekben
2.3.6.B-12-1/6 Fiatalok
vállalkozóvá válásának
támogatása a
konvergencia
régiókban

Nagymányok
Város
Önkormányzata

DDOP

GOP

GOP

GOP

GOP

KEOP

KEOP

TÁMOP

TÁMOP

4
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Projektgazda

REISER TRANS
Fuvarozó Kft.

TERC-CO.
Építőipari Kft.

Bozofer Lakatos
és Hegesztő Bt.
"LUC GATTER"
Faipari Kft.

Nagymányok
Város
Önkormányzata
Gold Stelly
Vendéglátóipari
és Kereskedelmi
Kft.

Projekt címe
6534. sz. Bonyháddombóvári
összekötő út
Nagymányok
átkelési szakasz
korszerűsítése
Telephelyfejlesztés
a Nagy Géza Faipari
Kft-nél

Mélyalapozási
szolgáltatás
fejlesztése a TERCCO Kft-nél
Bozofer BtTelephelyvásárlás
és felújítás
Luc-Gatter Kft
Telephelyvásárlása
Nagymányokon
Napelemes
rendszer telepítése
Nagymányok
településen
A Műv. Ház és
Sportcsarnok
rekonstrukciója
Kompetencia alapú
oktatás bevezetése
a nagymányoki II.
Rákóczi Ferenc Ált.
Műv. Központban
Vállalkozásunk
indítása
Nagymányokon

forrás: Jelentéskészítő és Lekérdező Keretrendszer (www.palyazat.gov.hu/jelenteskeszito)

Megítélt
támogatás
összege

Támogató
döntés éve

97.024.462,- Ft

2008

19.813.302,- Ft

2012

Megítélt
támogatás
összege

Támogató
döntés éve

60.000.000,- Ft

2015

7.082.630,- Ft

2011

15.471.640,- Ft

2012

10.000.000,- Ft

2012

10.000.000,- Ft

2012

29.842.851,- Ft

2015

89.167.000,- Ft

2015

22.000.000,- Ft

2009

6.000.000,- Ft

2015

TÁMOP

3.1.4.C-14 Innovatív
iskolák fejlesztése 2.
ütem

Klebelsberg
Intézményfennt
artó Központ

Iskolafejlesztés a
nagymányoki II.
Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskolában

11.988.922,- Ft

2015

ÚMFT és ÚSZT keretében kiírt támogatási konstrukciók terhére támogatott projektek Nagymányokon
forrás: Jelentéskészítő és Lekérdező Keretrendszer

Nagymányok Város Önkormányzata 2015 – 2020 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjában
rögzítette az általa megvalósítani kívánt fejlesztési elképzeléseket. A jövőben realizálni kívánt ötletek
az alábbiakban – a Gazdasági Programban foglaltakkal összhangban – tématerületek szerinti
bontásban kerülnek bemutatásra:
Városüzemeltetés:
-

Nagymányok, Petőfi S. u. „falusi” szakaszának teljes rekonstrukciója: A tervezett fejlesztéssel
érintett út a település egyik fő közlekedési útjának számít, azonban jelen állapotában már nem
alkalmas funkciójának ellátására. A burkolat önmagában történő felújítása kockázatos, mivel a
kapcsolódó vonalas infrastruktúrák (csapadékvíz csatorna, közművezetékek) egy része 50 évnél
régebbi. A létesítmények állapota miatt a komplex rekonstrukció indokolt. Az elképzelés
becsült költsége 454.000.000,- Ft.

-

Kőbányához és tervezett szénbányához („Máza-Dél”) vezető, települést elkerülő út építése:
A bányák engedélyezési eljárása során felmerülő környezetvédelmi szempontból és ezzel
összefüggésben a település – és a lakosok – zajterhelésének csökkentése érdekében indokolt,
hogy a bányák elérése nem a településen keresztül történjen. Az elképzelés kapcsán az
önkormányzat az engedélyes terveket elkészíttette, valamint a szükséges kisajátítási eljárás
lefolytatása is megtörtént. A megvalósítani kívánt út tervezett költsége 710.000.000,- Ft.

-

Nagymányok műemlékvédelmi környezet rekonstrukciója: A város egyik központi részén lévő
műemlék-, műemlék jellegű-, és helyi védelem alatt lévő épületek eredeti formájukban történő
helyreállítása, valamint a meglévő közpark helyén – a megújuló épületekhez méltó – városi tér
kialakítása. A fejlesztés kapcsán a központi intézmények parkoló-igényéhez igazodó számú
parkolóhely kialakítása is megtörténne. E komplex elképzelés várható költsége 650.000.000,Ft lenne.

-

Nagymányok iparterületének infrastrukturális fejlesztése: Az elképzelés a már kialakított
iparterület vonalas infrastruktúráinak fejlesztését, illetve létrehozását tartalmazza. Az ötlet
megvalósítása esetén a város iparterületének vonalas infrastruktúrái (pl.: vízvezeték,
csatornázás, közvilágítás, járdák, utak, stb.) teljesen kiépülnének. E fejlesztés tervezett
költsége 669.000.000,- Ft.

-

Gazdasági Programban rögzített kevésbé részletezett, fejlesztési elképzelések a
városüzemeltetés témaköréhez:
o Petőfi utca felújítása az átmenő úthoz való becsatlakozástól a helységnév tábláig
(útszakasz tulajdonba kerülését követően)
o Gyalogjárók 80 %-nak felújítása
o Ady utcai védett pincesor útburkolatának utcaképbe illeszkedő – macskakő vagy térkő
– burkolattal történő ellátása és a csapadékvíz elvezetésének megoldása
o Építő- és Karbantartó Csoport számára új telephely kialakítása és gépparkjuk
fejlesztése
o József Attila utca felújítása
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o Béke utca rekonstrukciója, vízrendezése
o Béke utca és Hunyadi utca közötti terület parkosítása
o Völgység-patak felett gyalogoshíd létesítése a Várfő utcában az elbontott vasúti híd
helyén.
o Új lakótelkek kialakítása
o Megújuló energiák felhasználásához kapcsolódó lehetőségek felkutatása
Ingatlanhasznosítás
-

Volt brikettgyár területének teljes rekultivációja, rehabilitációja: Az egykor állami tulajdonú
üzem működése kapcsán okozott természeti károk helyreállítása. A tervezett program
végrehajtása során a felhalmozott hulladék elszállítása, a kőolajszármazékokkal, illetve
nehézfémekkel szennyezett területek kármentesítése, valamint a helyreállításhoz szükséges
talajcsere végrehajtása lenne az elsődleges. E mellett a területen lévő – védett – épületek
állagmegóvási munkái is megvalósulnának. Az elképzelés megvalósítását követően a terület
egyes részei ipari-, más részei turisztikai beruházások helyszíneként kerülne hasznosításra. A
program végrehajtásának tervezett költsége 3 Mrd forint.

-

Önkormányzati tulajdonban lévő vasúti pályaudvaron logisztikai központ létesítése: A
logisztikai központ a település – már kialakulóban lévő – ipari jellegét erősítené. A logisztikai
központ megvalósítása a bányák kiszolgálása mellett, további – akár az eddigieknél nagyobb –
cégek településre történő betelepedését segítené elő. A tervezett projekt költsége nagyjából
400.000.000,- Ft lenne.

-

Gazdasági Programban rögzített kevésbé részletezett, fejlesztési elképzelések az
ingatlanhasznosítás témaköréhez:
o Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bartók B. utca 1/A. szám alatti épületének felújítása
(általános felújítás és fűtéskorszerűsítés)
o Volt Brikettgyári ingatlanok hasznosítása (pl.: egykori irodaépületből idősek otthona;
szálláshelyek létesítése). Az elképzelés szorosan kapcsolódik a terület
rehabilitációjához.
o Várfő utcai Sportpálya épületének és épület környezetének felújítása
o József A. utca 8/C szám alatti ingatlan – önkormányzati – szálláshellyé alakítása,
valamint az ingatlan kertjében lévő atlétikai pálya fejlesztése. Az elképzelés
megvalósulása esetén táboroztatásra (pl.: ifjúsági tábor, edzőtábor) alkalmas
ingatlannal lenne gazdagabb a város.
o Dózsa Gy. utca 28. szám alatti ingatlan melléképületében önkormányzati szálláshely
kialakítása

Közszolgáltatások
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-

Nagymányok városközpont kialakítása: Az elképzelés keretében a 2009. évtől városi jogállású
Nagymányok központjának fejlesztése valósulnak meg. A program hatására kiépülne a
városközpont, városháza, valamint a kulturális és művelődési létesítmények létesítése, illetve
fejlesztése következtében csökkenne a település tagoltsága. Az érintett településrész
parkosítását is tartalmazó projekt tervezett költsége 550.000.000,- Ft.

-

Egészségügyi centrum kialakítása: A javaslatban új egészségügyi centrum kialakítása szerepel,
melynek révén a háziorvosi- és fogorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadó is egy
épületben lenne elérhető a lakosok számára. A Gazdasági Program készítésekor a projekt

becsült költsége 94.000.000,- Ft volt. A 4. sz. táblázatban is feltűntetésre került, hogy a
településen az egészségügyi alapellátás fejlesztése kapcsán Nagymányok Város
Önkormányzata a DDOP-3.1.3/G-14 pályázati konstrukció terhére, 60.000.000,- Ft
támogatásban részesült, melynek segítségével a némiképp módosított elképzelés megvalósult.
-

Ivóvíz minőségének javítása: A település ivóvíz ellátását biztosító kutak vize jelenleg
elsősorban a magas vastartalom miatt nem megfelelő minőségű, így szükséges a tisztítása. Az
egészséges ivóvíz biztosítására irányuló projekt keretében új kutak fúrása mellett, új víztisztítómű is megépülne. Továbbá az újtelepi városrészben megvalósulna az egészségkárosító azbeszt
csövek kiváltása is. A város teljes közigazgatási területére hatással lévő projekt becsült költsége
629.000.000,- Ft.

-

Gazdasági programban rögzített, közszolgáltatások köréhez sorolt további fejlesztési
elképzelések (az ötletek nincsenek a programban részletezve, valamint becsült költségük sem
ismert):
o Szennyvízhálózat rekonstrukciója újtelepen
o 1. és 2. sz. orvosi rendelő akadálymentesítése
o Közvilágítás korszerűsítése
o Zöldhulladék újrahasznosítása

További tématerületek fejlesztési elképzelései az önkormányzat által elfogadott Gazdasági
Programban (a program az elképzeléseket becsült költségek és részletes leírások nélkül,
felsorolásszerűen tartalmazza):
-

-

-

Oktatás, nevelés
o Nagymányoki Pitypang Óvoda félemeleti szárnyának felújítása és az épület
hőszigetelése, valamint parkoló kialakítása
o Nagymányoki Pitypang Óvoda részére korszerű kültéri játszóeszközök beszerzése
o Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
korszerűsítése (akadálymentesítés, épület szigetelése, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók
cseréje, villamos hálózat korszerűsítése)
Közművelődés
o Bányászmúzeum- és ipari tanösvény kialakítása
o Szabadtéri színpad kialakítása a városközpontban
o Nagymányoki Közművelődési Központ épületeinek külső-belső felújítása
o Város Könyvtár épületének fejlesztése
Sport
o Brikettgyári területen sportcentrum kialakítása (fedett lőtér kialakítása /megvalósult/,
kalandpark létrehozása)

A tervezett fejlesztések kapcsán mindenképp szükséges kiemelni, hogy a legnagyobb léptékű
elképzelések (pl.: volt Brikettgyár rekultivációja, rehabilitációja; elkerülő út; ivóvíz minőségének
javítása; stb.) jelentős forrást igényelnek, így azok megvalósítása – az önkormányzat stabilnak
tekinthető pénzügyi helyzete ellenére is – csak központi forrás biztosítása esetén lehetséges. A
Gazdasági Program további számos olyan elképzelést (pl.: városközpont fejlesztése, iparterület
fejlesztése, logisztikai központ, stb.) is tartalmaz, melyek megvalósítása külső forrás (pl.: vállalkozói,
pályázati) bevonását igénylik. A tervezett fejlesztések – vagy azok legalább egy részének –
megvalósulását az önkormányzat célzott szakmai- és politikai lobby tevékenység folytatása mellett, –
kismértékű – önerő biztosításával segítheti a leghatékonyabban a jövőben.
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1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
Nagymányok gazdasági versenyképességét a jövőben leginkább befolyásoló tényezője földrajzi
helyzete lehet. A városnak ugyan nincs közvetlen főúti összeköttetése a térségben jelentősebb
gazdasági potenciállal bíró megyeszékhelyeivel (Szekszárd, Pécs), viszont közúton csak 8 kilométerre
fekszik a jelentős forgalmú 6. számú főúttól, melynek révén gépjárművel e városok 30-40 percen belül
elérhetők. Hosszútávon pozitív hatással járhat, hogy a tervezett M9-es gyorsforgalmi út DombóvárBonyhád közötti szakaszának nyomvonala a város közelében fog haladni. Ennek a fejlesztésnek a
megvalósulása csökkenti az elérési időket a régió megyeszékhelyei tekintetében, valamint Budapest, az
Alföld és a Nyugat-Dunántúl vonatkozásában is. A versenyképességre hatással lévő földrajzi tényezők
közt szükséges még kiemelni a Nagymányok térségében található, 240 millió tonnára becsült
szénvagyont is. A fosszilis energia környezetbarát és gazdaságos hasznosítása révén nem csak a város,
hanem az egész térség is felértékelődne. A város gazdasági versenyképességét földrajzi helyzetén túl, a
továbbiakban az is kedvezően befolyásolhatja, hogy a település rendelkezik olyan kiépített
iparterülettel, 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) és a település alacsony ingatlanárai további vonzó
tényezőt jelenthetnek.
A jövő gazdasági helyzetét nagyban befolyásoló várható demográfia helyzet vonatkozásában
Nagymányok pozíciója – az ország jelentős számú kisvárosához hasonlóan – nem túl erős. A magasan
képzett fiatalok esetében az elvándorlási trend várhatóan folytatódik, melyhez a szakképzet munkaerő
elköltözése is társulhat. A negatív összegű migráció egyfelől csökkenti a térség versenyképességét,
másfelől fokozza a lakosság elöregedésének ütemét.
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok

Közüzemi szolgáltatás megnevezése

vezetékes ivóvízhálózatra csatlakozott
szennyvízcsatorna hálózatra
csatlakozott
háztartási villamos-energia fogyasztók
háztartási gázfogyasztók

Közüzemi szolgáltatásba bekapcsolt
lakások/fogyasztási helyek száma

Közüzemi szolgáltatásba bekapcsolt
lakások/fogyasztási helyek aránya

918

100,00 %

914

99,56 %

1.029
605

112,09 %
65,90 %

Nagymányok lakásállományának főbb közüzemi szolgáltatásokkal való ellátottsága
forrás: adatai.eu (KSH T-STAR 2013)

Nagymányok ingatlanpiacának meghatározó – és gyakorlatilag egyetlen, piaci szempontból aktív –
szegmense a használt lakóingatlanok adásvétele. A településen 2013-ban 918 lakó-ingatlan volt,
melyek közüzemi szolgáltatásokkal való ellátottsága az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.
E dokumentum készítésének időpontjában, az ingatlan.com weboldalon eladásra kínált nagymányoki
lakóingatlanok átlagos mérete 111,78 m2, átlagos négyzetméterára 65.000,- Ft. Az eladó ingatlanok
mérete (80-150 m2 között) és átlagára (40.000 – 125.000,- Ft/m2) alapján jelentős eltérések
mutatkoznak, mely elsősorban az épület állapotából, építési évéből és településen belüli fekvéséből
adódik. A kínálatot összességében nézve azonban megállapítható, hogy Nagymányok négyzetméterre
vetített ingatlanárai jelentősen olcsóbbak a bonyhádi (144.000 Ft/m2) és a Tolna megyei (113.000
Ft/m2) átlagárnál.
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1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Nagymányok 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 9/2015. (V. 29.) önkormányzati
rendeletében a képviselőtestület a város 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét 303.560 ezer
forintban, míg kiadási főösszegét 264.622 ezer forintban állapította meg, a költségvetési szervek
37.773 ezer forint pénzmaradványa mellett. Az önkormányzatok adósságkonszolidációjának
következtében az önkormányzat 2014. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett. Az
önkormányzat bevételeinek 8,6 %-a származott helyi adókból.
A város a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletben foglaltak
alapján, a 2014. évihez hasonló költségvetéssel (bevételi és kiadási főösszeg: 264.453 ezer forint)
tervezi a 2015-ös esztendőt.
Nagymányok Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a település
Képviselő-testülete a 26/2013. (II. 14.) számú határozatával hagyta jóvá. A város vagyongazdálkodási
tervében rögzítésre került, hogy a helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető
jogok gyakorlásáról és a fejlesztési célok meghatározásáról a képviselő-testület rendelkezik. Továbbá a
feladatellátáshoz nem szükséges vagyon hasznosításával, illetve esetleges elidegenítésével kapcsolatos
kérdésekben is a Képviselőtestület jogosult döntést hozni. A rendelet kimondja, hogy az elidegenített
vagyontárgyakból származó bevételt elsődlegesen fejlesztési célokra kell fordítani.
Nagymányok Város Önkormányzatának 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó, e dokumentumban is
több helyen hivatkozott Gazdasági Programja, a város Képviselő-testületének 71/2015 (IV. 23.)
határozatával került elfogadásra.
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Az önkormányzat a következő évekre vonatkozóan a település fejlesztésének célját és alapelveit a
Gazdasági Programjában rögzítette. A képviselőtestületi határozattal jóváhagyott tervben foglaltak
szerint, az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során elsősorban azon
igények kerüljenek előtérbe, melyek az önkormányzat által ellátandó alapvető településüzemeltetésiés közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak. E kinyilatkoztatással összhangban vannak jelen
dokumentum 1.9.3. pontjában bemutatott, önkormányzat által – Európai Uniós pályázati forrás
segítségével – megvalósított beruházások.
A település jövőjét, fejlődését és fejlesztését szolgáló településfejlesztési tervek, intézkedések és
programok végrehajtását az önkormányzat az alábbi alapelvek mentén kívánja megvalósítani:
-

térségi kapcsolatok erősítése;
fejlesztési elképzelések összehangolása a térségi és megyei elképzelésekkel;
város népességmegtartó erejének növelése;
munkahelyteremtés;
településen elérhető szolgáltatások fejlesztése;
természeti környezet fejlesztése;
város arculatának és építészeti értékeinek megőrzése;
városközpont továbbfejlesztése pályázati forrás bevonásával;
idegenforgalom fejlesztése
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A város településfejlesztéssel kapcsolatos legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon tartósan
ne csökkenjen, ezért fejlesztések finanszírozását zavartalan működés mellett kívánatos biztosítani,
valamint a beruházások kapcsán törekedni kell arra, hogy azok fenntartása, üzemeltetése az
önkormányzat gazdálkodását hatékonyabbá tegye. A városfejlesztés kapcsán az önkormányzat
fontosnak tartja azt is, hogy a településfejlesztés egyik eszközévé a pályázati tevékenység (források
felkutatása, pályázás, pályázat megvalósítása) váljon.
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Sok magyarországi települési önkormányzathoz hasonlóan Nagymányok Város Önkormányzatának sem
áll rendelkezésére olyan eszköz, mely a gazdaság fejlesztését hatékonyan támogatná. A településen
működő gazdasági társaságok esetében a kedvező adópolitika pozitív hatást eredményezhet, azonban
a vállalkozások sok esetben extraprofitként kezelik az iparűzési adó alacsony mértékét, esetleges
csökkentését. Nagymányok a helyi adózás szempontjából kedvező feltételeket biztosító településnek
tekinthető. 2016-ben vagyoni típusú- és idegenforgalmi adó nem került kiszabásra. Ugyanezen évben a
magánszemélyek kommunális adója 2.000,- Ft/év összegben került meghatározásra, míg a
vállalkozásokra vonatkozó iparűzési adó mértéke a korrigált nettó árbevétel 1,3 %-ban lett
meghatározva5. A képviselőtestületi határozat értelmében a település egészségügyi alapellátás
biztosításához kapcsolódóan a háziorvos- és a védőnő vállalkozó.
Az adópolitikán túl az önkormányzat gazdaságfejlesztési lehetőségei igencsak korlátozottak. Az
önkormányzat alkalmazásban álló személyek mindegyike az önkormányzat – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzíttet – feladatainak ellátásában működik
közre. Az ország településeire jellemző, népesség körében vegyes megítélésű foglalkoztatási forma
(sokan inkább szociális ellátásnak tekintik, nem foglalkoztatásnak) keretében, Nagymányok is alkalmaz
közmunkásokat.
A
településen
a
közmunkások
az
önkormányzat
Építőés
Karbantartó/Városüzemeltetési Csoporthoz tartoznak. Feladatuk elsősorban a településkép rendben
tartására és kisebb karbantartási munkák elvégzése.
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
A város lakosságának munkanélküliségi rátája alacsonyabb, mint a települést magában foglaló nagyobb
területi egységekre vonatkozó mutató. A lakosság alacsony munkanélküliségi mutatója egyfelől utal a
település relatíve kedvező foglalkoztatottsági helyzetére, másfelől viszont figyelembe kell venni, hogy
a településen jelentős számban élnek inaktív keresők (pl.: nyugdíjas), valamint azt is, hogy az
elvándorlások egyik fő oka az egyén elvárásainak megfelelő munkahely hiánya. A településen élő
munkanélküliek döntő többsége középfokú, jellemzően szakmunkás végzettséggel rendelkezik.
A település önkormányzata, illetve intézményei 2013-ban 37 főt foglalkoztattak. Nagymányok a járási
rendszer kialakításával közigazgatási funkcióinak egy részét elvesztette, továbbá a közszolgáltatások
működési struktúrája sem eredményez kapacitáshiányt, így e területeken a foglalkoztatottak
létszámának jelentős bővülése nem várható a közeljövőben. Az önkormányzat alkalmazotti
létszámának változását így a közmunkások száma befolyásolja leginkább; a közmunkások
foglalkoztatása tekintetében elsősorban az erre vonatkozó, évenkénti támogatás mértéke a
meghatározó.
5

forrás: Nagymányok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott 13/2015 (XII. 18.) önkormányzati
rendelete a helyi adókról
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1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti
vagyonnak minősül. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak értelmében, a
vagyon hasznosítása elsősorban a közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése érdekében kell, hogy
történjen.
Nagymányok Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a település
Képviselő-testülete a 26/2013. (II. 14.) számú határozatával hagyta jóvá. A város vagyongazdálkodási
tervében rögzítésre került, hogy a helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető
jogok gyakorlásáról és a fejlesztési célok meghatározásáról a képviselő-testület rendelkezik.
A település tulajdonában összesen 28 ingatlan, köztük 7 lakás (a lakásokat az önkormányzat bérleti
szerződés keretében adja bérbe) van, melyek állapota igencsak vegyes képet mutat. Az épületek
túlnyomó része felújításra szorulna, de forráshiány miatt sok esetben csak az állagmegóvásra telik az
önkormányzat erejéből. A közelmúltban felújított épületek helyreállítása főként pályázati forrásból
valósult meg.
1.10.6. Intézményfenntartás
A járási rendszer újbóli, 2013. január 1-jével történő bevezetése kapcsán az önkormányzatok feladatellátási és finanszírozási rendszere is jelentősen átalakult. Az államigazgatási feladatok jelentős
többsége a járási kormányhivatalokhoz került, így az önkormányzatoknál maradó feladatokat
leginkább a helyi igazgatási- és településüzemeltetési célok alkotják.
Nagymányok fontosabb intézményei:
-

-

-

-

Az óvodai ellátás a Nagymányoki Pitypang Óvodában érhető elő, ami 2011. év szeptemberétől
egységes óvoda-bölcsődeként funkcionál. Az intézmény gyermeklétszáma a 2014/2015-ös
tanévben 73 fő volt.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bonyhádi Tankerületéhez tartozó Nagymányoki II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú általános iskolai
nevelésen túl, a zenei és – német nemzetiségi – kétnyelvű oktatás helyszínéül szolgál a
városban.
Az egészségügyi alapellátás vállalkozó szakemberekkel kötött szerződések alapján biztosított a
városban. A József Attila utcai orvosi rendelő felújítása a tavalyi évben – Európai Uniós
pályázati forrásból – realizálódott.
A Nagymányoki Közművelődési Központ intézményegységéhez tartozik a Városi Könyvtár, a
Művelődési Ház és a Sportcsarnok.

A településen állandó kiállításként a Német Nemzetiségi Tájházban és a Széchenyi emlékszobában lévő
gyűjtemény tekinthetik meg a látogatók.

47

1.10.7. Energiagazdálkodás
A település energiaellátása napjainkban alapvetően elektromos áramon és földgázon alapul, viszont a
település ingatlanjainak egy részében még jelen vannak a hagyományos energiaforrások (pl.: fa) is.
Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai jellemzők szempontjából meglehetősen
vegyes képet mutatnak, többségük jelentős energetikai korszerűsítést (pl.: szigetelés, nyílászárók
cseréje, fűtési rendszer fejlesztése, stb.) igényelne. Az elavult technológiák és rendszerek jelenléte az
önkormányzatnak jelentős többletkiadást eredményez. Ugyanakkor a pályázati forrás segítségével, a
közelmúltban felújított épületek esetében az energetikai szempontok is figyelembe lettek véve, így
biztosítva az ingatlanok gazdaságosabb fenntartását.
Megújuló energiák alkalmazásának vonatkozásában az önkormányzat 2015-ben jelentős előrelépést
tett, mivel – KEOP pályázati forrás segítségével – három közintézményének (Polgármesteri Hivatal,
Óvoda, Konyha) energetikai korszerűsítése kapcsán összesen 164 db, egyenként 250 Wp (wattpeak)
teljesítésű napelem telepítése történt meg.
Nagymányok Város Önkormányzatának energiagazdálkodását a jövőben kedvezően befolyásolhatják a
2014-2020 közötti pénzügyi ciklusban Terület- és Településfejlesztés Operatív Program 3. sz. prioritása
(„Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken”) kapcsán
meghirdetésre kerülő pályázati források, melynek terhére a nyertesek energiahatékonysági
beruházásokat (pl.: energetikai korszerűsítés, megújuló energiák alkalmazása) valósíthatnak meg. E
fejlesztési lehetőség kiaknázásának legnagyobb gátló tényezője természetesen a pályázati forrás
megnyerése.
A jövőben a város energiagazdálkodására további jelentős hatással lehet a Nagymányok térségében
lévő, 240 millió tonnára becsült szénvagyon is. E fosszilis energia környezetbarát és gazdaságos
hasznosítása ugyan rendszeresen visszatérő kérdésként felmerül (legutóbb 2011-ben tettek –
sikertelen – kísérletet a bánya újranyitására), azonban minden kritériumnak megfelelő megoldás ez
idáig nem született. A térség szénmezőire kitermelési joggal a Calamites Kft. rendelkezik.

1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

A településüzemeltetési feladatok szervezési és lebonyolítási, ügyviteli folyamatait az Önkormányzat
Hivatala látja el.
Nagymányok településen az ivóvízellátást, valamint a szennyvízelvezetési szolgáltatást Bérleti Üzemeltetési szerződés alapján a Mezőföldi Regionális Vízi közmű Kft. a Nagymányok – Kismányok Váralja települések vízművén keresztül látja el. Az ivóvíz-, valamint a szennyvíz közművek tulajdonosa
a települési önkormányzat.
A hulladékkezelési szolgáltatást közszolgáltatási szerződés értelmében a DÉL-KOM Dél-Dunántúli
Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft végzi. A hulladékszállítás gyakorisága megfelel a vonatkozó
jogszabályoknak és a helyi rendeletekben rögzítetteknek. 1 alkalommal Nagymányok lakossága
számára a feleslegessé vált lom-, illetve veszélyes hulladék térítésmentes begyűjtését is a cég végzi.
A település önkormányzata a közelmúltban saját forrásból valósította meg a közvilágítási rendszer
korszerűsítését, melynek keretében a régi, magas fogyasztású közvilágítási lámpatesteket
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energiatakarékos fényforrásokra cserélték. A több száz fényforrást tartalmazó közvilágítási rendszer
karbantartását az annak telepítését is végző Lux Inves 2000 Kft látja el.
Nagymányok közút- és járdaterületeinek üzemeltetését, fenntartását az állami közutak esetében (6534
j. összekötő. út, Petőfi S. u.) a Magyar Közút NZrt. látja el, míg az önkormányzati utak, járdák kezelését
az önkormányzat végzi. A közutak üzemeltetésének feladatkörébe tartozik a burkolatok, padkák,
útárkok, csatornák fenntartása és tisztán tartása, növényzetgondozás, padka- és rézsűkaszálás,
síkosság elleni védekezés és hó eltakarítás, úttartozékok karbantartása, helyreállítása, híd és átereszek
állagmegóvása, elemi kár utáni helyreállítási munkák. Számos nehézséget okoz és egyben többlet
karbantartási feladatot jelent a Nagymányoknak a belterületi önkormányzati útjainak és járdáinak nem
megfelelő műszaki állapota.
A csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése az útárkok esetében az út
üzemeltetőjének feladata. Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő belterületi csapadékvíz
elvezető rendszer nagyrészt nyílt árkos rendszerű, itt problémát jelent, hogy az átereszek nem
megfelelő keresztmetszetűek, a lakóingatlanok előtt az árkok nagyrészt elhanyagoltak, feliszapolódtak,
így jelentősebb csapadék események megnövekedett vízhozamát nem képesek megfelelően levezetni.
Az önkormányzat a csapadékvíz elvezető rendszer fenntartási, karbantartási feladatait
közfoglalkoztatottak bevonásával látja el.
A települési zöldterületek gondozását, valamint a közterületek fenntartását az önkormányzat látja el
közfoglalkoztatottak bevonásával. A feladatok kiterjednek a zöldfelületi elemek (fák, cserjék, gyep)
ápolására, a zöldterületek virágosítására, a közterületi bútorok karbantartására, játszótér
üzemeltetésére, valamint a közterületek takarítására.
A község köztemetője az önkormányzat tulajdonában van, de fenntartását és üzemeltetését közszolgáltatási szerződés keretében - a Klem Temetkezési és Szolgáltató Kft végzi.
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
1.12.1. Természeti adottságok
Nagymányok táji besorolását tekintve a Tolna-Baranyai dombvidék egyik kistájához, a Völgység
kistájhoz tartozik. A település a kistáj DK-i szélén helyezkedik el.
A kistáj domborzatára az aszimmetrikus jelleg jellemző, területe sűrűn szabdalt, változatos arculatú
löszös dombsorokból, tanúhegyekből és löszplatókból áll. É-i és Ny-i pereme kiemelkedett, DK-i része,
ahol Nagymányok is található medencévé formálódott. A kistáj elnevezése a völgyes tájjellegre utal.
A település a 140 méteres magasságon helyezkedik el. A tőle északra levő szántóterületek magassága
is e körül mozog. Délre azonban a Mecsek felé egyre magasabb részek találhatóak, itt a mBf eléri a
280 métert is.
Földtani szempontból kettéválik a település. Északi részén laza üledékréteg található, míg délen a
Mecsek felépítésében szerepet játszó mezozoós szilárd és neogén átmeneti kőzetek találhatók.
Jelentős mészkőréteget és feketekőszén réteget kell megemlíteni Nagymányokon a külterület déli
részében. A Völgység-patak osztja két részre a területet, melynek közvetlen környezetében keveredik
a délről lemosódott kőzetmálladék és az északról lemosódott löszös összlet.
Éghajlatát tekintve a kistáj mérsékelten meleg-mérsékelten nedves éghajlatú. Évi átlagos napsütéses
órák száma 2000-2050 óra. Az évi középhőmérséklet 10 ºC körüli. A csapadék évi összege 710-730
mm, a hótakarós napok száma 37-39. A szélirány döntően É-i és ÉNy-i.
Vízrajzi szempontból a kistáj keleti része a Völgység-patakra támaszkodik. A pataknak mérsékelt
vízfeleslege van. A kistájban az árterületek mérete 82 m2, melynek több mint a fele a Völgységpatakhoz tartozik. A talajvíz a K-i völgyekben 2-4 méter között mozog. A rétegvizek mennyisége
csekély.
A vizsgált terület növényföldrajzilag az Illír flóratartomány (Illyricum) Dél-Dunántúli flóravidéknek
(Praeillyricum) Pécsi (Sopianicum) és Kaposi (Kaposense) flórajárásához tartozik. Legelterjedtebb
potenciális erdőtársulásai a gyertyános-tölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum), a gyöngyvirágos
tölgyesek (Convallario-Quercetum), a tatárjuharos lösztölgyesek (Aceritatarici-Quercetum
pubescenti-roboris ornetosum), valamint a völgyekben fellépő tölgy-kőris-szil ligeterdők és
patakmenti égeresek (Querco-Ulmetum, Carici elongatae-Alnetum). A jellemzőbb lágyszárú fajok az
illatos hunyor (Helleborus odorus), a kaukázusi zergevirág (Doronicum caucasicum) és a fehér ibolya
(Viola alba). Az erdészetileg kezelt területeken vegyes korú fenyő- és keménylombos erdőfoltok
találhatóak.
A jellemző talajok eloszlása a kistájban a következő: nyugaton inkább agyagbemosódásos barna
erdőtalaj, míg a keleti területeken csernozjom barna erdőtalaj és mészlepedékes csernozjom talajok
találhatóak. Nagymányok térségében leginkább csernozjom barna erdőtalajok és mészlepedékes
csernozjomok alakultak ki. Ez utóbbiak a kistáj legtermékenyebb talajai, szinte teljes egészében
szántókat találunk ezeken a területeken, melyek kiváló termékenységű területek.
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1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet

Tájtörténeti vizsgálat
Az I. katonai felmérés (1700-as évek) térképén jól látszik, hogy a település két, egymástól elkülönülő
településrészből állt, a Csala nevű rész néhány házból állt a patak mellett, a nagyobb kiterjedésű,
több utcából álló központi rész pedig az úttól északra helyezkedett el. A faluközpontban zömében
kőházak álltak a hozzájuk tartozó kertekkel. Kőtemploma is volt a településnek. A patak erejének
nagymértékű hasznosításáról árulkodnak a vízimalmok, összesen négy malom látszik a térképen,
körülöttük a hozzá tartozó épületekkel. Közvetlenül a falu közelében rét és legelőterületek álltak,
csak a pataktól délre a hegyoldalon alakítottak ki egy nagy kiterjedésű gyümölcsöst, mely szinte
összeolvadt Kismányok zártkerti területeivel. A kertek mellett közvetlenül pedig már kezdődik a
Mecsek nagy kiterjedésű erdőterülete. Innentől a felszín is változatosabb képet mutat. Ebből az
időből a térkép alapján bányászatra utaló jel nem található, bár a feljegyzések szerint kismértékű
kőbányászat már ebben az időben is megfigyelhető volt. A közlekedés feltételei biztosítottak voltak,
Hidas felöl jött egy kocsiút, amely K-ről közelítette meg a falut, aztán észak felé haladt tovább. A
környező települések között sok földút szabdalta a tájat, a patakon több ponton lehetett átkelni
épített hidakon.
A 19. századra a lakott terület kis mértékben nőtt, de még mindig az elkülönülő településrészek a
jellemzőek. A településközpont ebben az időben érte el mai formáját, a központi utcaszerkezet
gyakorlatilag nem változott. Ezen a térképen már látható az Ady Endre utcai pincesor is. A
tájhasználatot továbbra is meghatározta a vízfolyások jelenléte, vízimalmok sorakoznak a patak
mentén, melyet helyenként ártéri mocsaras sávok kísérnek. A település temetője a mai helyén állt
már ebben az időben is. 1873-ban kiépült a vasút, amely markáns elemként jelent meg a tájban.
A szénbányászati tevékenység a 19. században kezdődött, a század végére már megépültek az első
bányászlakások is, kialakult a Bányatelep településrész, majd az 1950-es években az Újtelep is. A
brikettgyártás 1936-ban indult, ekkor épült ki a brikettgyár több kiszolgáló épületből álló tömbje,
ahova vasút is vezetett.
Tájhasználat értékelése
Tájhasználat alatt a tájpotenciál adottságainak társadalmi célú érvényesítését értjük, vagyis hogy a táj
milyen mértékben alkalmas a társadalom sokrétű igényeinek kiszolgálására.
Nagymányok település négy részből áll, ezek: a Falu, Csala (ez középkori falu volt), az Öregtelep vagy
Bányatelep, végül a bányászlakásokkal az 1950-es években épült Újtelep. A település egyes részeit a
Völgység-patak választja el egymástól. Az eredeti településrészt a változatos felszín miatt kialakított
kacskaringós, szűk utcák jellemzik. A központi rész rendezett, az utcák egy része szépen fásított.
Területhasznosítás szempontjából a külterület változatos képet mutat, a művelési ágak megoszlása a
következő:
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Művelési ág
erdő, fásított terület
gyep (rét, legelő)
gyümölcsös, kert
kivett
szántó
szőlő
vízfelszín
nádas

ha
200,4
82
1,3
227,7
513,7
3,2
27
10,6

%
19
7,9
0,1
21,2
48
0,4
2,5
0,9

Az adatokból is jól látszik, hogy a jó minőségű csernozjom talajoknak köszönhetően a külterületen
igen magas a szántók aránya, a településtől északra gyakorlatilag csak szántókat találunk. Ezzel
szemben a déli területeken a Mecsek oldalában már az erdős területek dominálnak.
A katonai felmérések térképeihez képest mára a szőlő és gyümölcsös területek jelentősen
csökkentek, zártkerti részt mindössze a település DNy-i határában találunk. A korabeli térképeken
még látható Kismányokhoz közeli, nagy kiterjedésű gyümölcsösök helyén mára már szántóterületeket
alakítottak ki. A két meglévő pincesor árulkodik az egykori jelentősebb szőlőtermesztésről.
Nagymányok tájhasználatát a mai napig meghatározza a vízfolyások jelenléte, a Völgység-patak és az
Izmény-Györei vízfolyás. Ez utóbbi a település nyugati határában tóvá lett duzzasztva, amely a
vízfolyáson keresztül további, más településekhez tartozó tavakkal áll szoros ökológia kapcsolatban.
A vízfolyások közvetlen környezete részben mocsaras, nádas terület gazdag élővilággal, részben ártéri
erdők és rétek területe. Mindkét vízfolyás áthalad a lakott részen, a parti sávjukban széles
zöldterületek kísérik. Az egykor használatos sok vízimalom emlékét mára már csak egy épület őrzi.
A bányászati tevékenység napjainkban sokkal kisebb mértékben befolyásolja a tájhasználatot, mint
egykor. Jelenleg kőbányászat folyik a régi bánya területének egy részén, amely területileg jól
lehatárolható. A szénbányászat befejeződött. Az egykori tevékenység során kitermelt meddőt
többnyire az aknák és tárók közelében halmozták fel, de ismeretesek máshol kialakított
meddőhányók is (például: Váralja-hegy Ny-i lejtőjén épített egykori bányavasút nyomvonala). Mára
ezek benövényesedtek, így szinte észrevétlenül illeszkednek a környék domborzatába.
A szénbányászatból fennmaradt épületek nagy része pusztulófélben van, mindössze egy földalatti
épületegyüttes sportcélú hasznosítása valósult meg, amely pozitív példája az egykori tájhasználat
örökségének újbóli hasznosítására.
Összességében elmondható, hogy a tájhasználat a szántóföldi műveléssel maximálisan
alkalmazkodott a kedvező helyi klimatikus és talajviszonyokhoz, míg a déli erdőterületek a Mecsek
táji karakterét tükrözik. A vízfolyások ma is jelentős tájhasználati elemek.
1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek közé azok az országos, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben lehatárolt övezeteket tartoznak, ahol a természeti vagy kulturális
örökség adottságai alapján, a kilátás – rálátás szempontjából védendő tájképi területek találhatók. A
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2015. január 1-én hatályba lépett OTrT az egész országra
kiterjedően meghatározza ezeket az övezeteket. Nagymányokra
vonatkozóan az ábrán látható területeket jelölte ki.
Az ábra is azt igazolja, hogy 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.

Kivonat az OTrT, Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezeti
tervlapból

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület,
érték, emlék
Nemzetközi jelentőségű természetvédelmi területek az úgynevezett Natura2000 területek, melyek
egy európai szintű összefüggő ökológiai hálózatot jelölnek. A hálózat elemeinek kijelölése az egyes
tagországok feladata. Nagymányok közigazgatási határán belül nem található Natura2000-es terület.
Nagymányok közigazgatási határa a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságához tartozik. Országos
jelentőségű védett terület nem található Nagymányok közigazgatási határán belül. A Kelet-Mecsek TK
délről ugyan megközelíti, de határa nem éri el a település közigazgatási határát.
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 helyi védelem alá helyezte.
A terület tulajdonosa és természetvédelmi kezelője (2009 óta) Báter Zoltán. A területet a rendelet
előírásai alapján kell fenntartani és megóvni.

A helyi jelentőségű védett terület jellemzőit a következő táblázat foglalja össze:
Megnevezés
Agrárkosboros
rét

Jellege
rét számos virágzó és
tőleveles példánnyal

Kiterjedése
1 ha 5030 m2

hrsz.
049/7

Védetté nyilvánítás
3/1993 (III. 19.)
Önkorm. Rend.

Ökológiai hálózat
Az ökológiai hálózat a természetes, természetközeli és mesterséges élőhelyek összefüggő rendszere.
Egy település ökológia hálózata soha nem önálló egység, mindig egy magasabb szintű hálózat
részeként kell rá tekinteni. A hálózaton belül a magterületek jelentik a természetes életközösségek
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számára a stabil környezetet, melyeket az ökológiai
folyosók kötnek össze, ahol létrejön a különböző
populációk
közötti
kapcsolat.
Mindezeket
pufferterületek veszik körül, ahol szükséges.
A nemzeti ökológiai hálózat területeit szintén az
Országos Területrendezési Terv (OTrT), valamint a
megyei területrendezési tervek határolják le.
Nagymányok közigazgatási területén csak ökológiai
folyosók kerültek kijelölésre a nemzeti ökológiai
hálózat elemeként, ezek a következők (lásd ábra):
–

a belterületig ÉNy felől benyúló halastó és
az Izmény-Györei vízfolyás sávja (ez egyben
természeti
terület
is,
ahol
a
természetvédelmi törvény értelmében a
természetközeli állapotot fent kell tartni)

–

a belterületbe a vasúttól északra K felől
benyúló vízfolyás sávja.

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
Tájhasználati konfliktuson az optimális társadalmi-gazdasági hasznosítástól eltérő, a táj potenciális
(ökológiai, ökonómiai és tájképi) értékeit rontó tevékenységet értjük. Elsődleges jellegük
szerint funkcionális, tájökológiai és vizuális-esztétikai csoportokba lehet őket sorolni.
Jelenleg a felhagyott brikettgyár megmaradt épületei, kiszolgáló létesítményei jelentik a település
legnagyobb tájhasználati konfliktusát. A brikettgyár területe elhanyagolt, a megmaradt épületek és
gépek lepusztult állapotban vannak, újrahasznosítás hiányában teljes pusztulásuk várható. A terület
durva tájsebként jelenik meg az értékes táji környezetben. Ez a terület funkcionális, tájökológiai és
vizuális értelemben is konfliktust jelent:
–

a közvetlen szomszédságában található lakófunkció és a rekreáció területe, az
erdőgazdálkodási funkciója nem egyeztethető össze a jelenlegi állapottal.

–

a pusztulásnak indult létesítmények a környék ökológiai egyensúlyára negatív hatással
vannak, jó táptalaja a gyomok és tájidegen fajok megtelepedésének, melyek kiszoríthatják,
vagy gyengíthetik az őshonos állományt.

–

a felhagyott terület romos, korhadt létesítményei esztétikai szempontból igen kedvezőtlen
képet mutatnak a település, és az erdő felöl egyaránt. A brikettgyár jelen formájában ugyan
mérsékelhető és reverzibilis konfliktusnak minősül, de mindenféleképpen tartós károsodást
okoz.

További ökológiai konfliktust jelent az, hogy Nagymányok erdőállományának fafaj összetételében a
nem őshonos fafajok jelentős mennyiségben megtalálhatók. Ez rontja az erdő teljesítőképességét,
háttérbe szoríthatja az őshonos fajok megfelelő fejlődését és terjedését.
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1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei

Zöldfelületnek nevezünk minden biológiailag aktív felületet, amely időszakosan vagy tartósan
növényzettel fedett. Alapvető rendeltetésük szerint termesztési vagy kondicionáló célúak lehetnek.
Az elsősorban kondicionáló hatású zöldfelületek szerkezeti és funkcionális kapcsolatban álló
összessége a zöldfelületi rendszer. Ez egy települési szintű kategória, amely minden irányból
kapcsolatban áll a táji rendszerekkel. Elemei lehetnek magántulajdonú, korlátozottan közhasználatú
vagy teljesen a közhasználat számára nyitott területek.
Nagymányok belterülete jelentős zöldfelülettel rendelkezik, mely elsősorban a települést átszelő
vízfolyások partmenti sávjainak köszönhető.
Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó
elemek
A település szerkezetének kialakulásában alapvető szerepe volt az Izmény-Györei vízfolyásnak és a
medervonalában kialakított tavaknak. Ez a terület az ökológiai folyosó részeként nagy szerepet
játszott Nagymányok belterületi tagoltságában. A tó és a környező erdős, mocsaras területrészek
mind klimatikus, mind esztétikai szempontból a település meghatározó elemei. Az itt megmaradt
természetközeli állapot a település egyik legfőbb értéke. Megőrzését, fenntartását az ökológiai
hálózatra vonatkozó előírások is támogatják.
Az ökológiai folyosó a művelődési háznál megszakad, de utána DK-i irányban folytatódik a vízfolyás
mentén. Itt már szépen karbantartott, de kevésbé természetközeli zöldterület kíséri a vízfolyást. Az
ökológiai és klimatikus előnyök miatt az itt kialakult állapot megőrzendő.
A művelődési ház mögötti zöldterület központi elhelyezkedésénél fogva alkalmas egy közpark
kialakítására. Az itt található zöldfelület épületet körülvevő része rendezett, fásított, a tavak felöli
része azonban további potenciált rejt magában. A teljes terület használati értéke még kiaknázatlan.
Szakági tervező által készített tervek alapján rendezése javasolt.
A településközponti részen a változatos terep miatt kialakult szűk, kacskaringós utcákban közterületi
zöld csak kis foltokban jelenik meg, nagyobb közpark ezen a részen nem található. A temető a
településrész legjelentősebb zöldterülete, amely a templom mögött helyezkedik el évszázadok óta.
Mind a temető, mind az említett kis zöldterületek és utcafásítások rendezettek, szépen
karbantartottak. Az újabb beépítésű utcák (például Erkel Ferenc utca) zöldterületi kialakítása igen
kedvező esztétikai és klimatikus szempontból is. A széles zöldsáv alkalmas arra, hogy a település
zöldfelületi rendszer elemévé váljon.
A belterület határából északi irányba a terep és a felszínborítottság változatossága miatt több helyen
szép kilátás nyílik a tájra.
A másik jelentősebb zöldsáv a Völgység-patak medrét kíséri többé-kevésbé végig a belterületen. Ez a
zöldsáv folyosó jellege révén alkalmas arra, hogy a külterületi zöldfelületi rendszerrel kapcsolatban
álljon, mérete és kialakítása azonban igen változatos képet mutat. Néhol rendezett, fásított területet
találunk, néhol gyepes sávot, megint máshol kissé elhanyagolt, bozótos zöldterületet. A település
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sportpályája is ebben a sávban helyezkedik el. Maga a pálya rendezett, szépen karbantartott,
környezete azonban nem növényesített, így elszigetelt, önálló egységet képez.
A volt brikettgyár területe a használat hiányában többnyire beerdősült. Ez ökológiai szempontból
részben kedvező, hiszen ily módon a déli erdőterületek közelebb kerültek a lakott területekhez,
másrészt kedvezőtlen, hiszen a spontán beerdősüléssel tájidegen fajok is megtelepedtek a tájban. A
sűrű aljnövényzet lassan benövi a törmelékeket, és az épületmaradványokat, ami összességében
rendezetlen képet mutat.
Mellette található a hegyoldalban a zártkerti rész a kálváriával, amely a település több pontjáról is
látható. Ez a területrész az egykori jelentős gyümölcsösök maradványa, mára sokkal kisebb
jelentőséggel bír. Összességében rendezett része a településnek, amely laza beépítésével és sok
egyéni zöldterületével átmenetet képez a lakott rész beépített jellege és az erdő között.
Zöldfelületi ellátottság értékelése
Nagymányok a vízfolyások és a hozzájuk kapcsolódó zöldterületek miatt jelentős zöldfelülettel bír. A
zöldfelületek eloszlása azonban kissé aránytalan, leginkább a vízparti sávokra 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. Emellett klimatikus szerepe is jelentős, hiszen a légmozgások által tompítja az
időjárás szélsőséges értékeit elsősorban a nyári forróságban, ami a lakókörnyezet miatt különösen
nagy jelentőséggel bír.
Az egyes településrészek zöldterületei kicsik és szigetszerűen helyezkednek el, melyeket az
utcafásítások és a magánkertek zöldterületei tudnak részben összekapcsolni. Ez azonban kevés
ahhoz, hogy a település minden része kapcsolódni tudjon a zöldfelületi rendszerhez.
Minőség tekintetében a település egészén meglátszik, hogy a zöldterületeket rendszeresen
gondozzák, kaszálják, a növényzetet ápolják. Ez a karbantartás elengedhetetlen a rendezett
településképhez. Zöldfelületi fejlesztésre azonban több ponton szükség lenne ahhoz, hogy a mai
kornak megfelelő zöldfelületi rendszer tudjon kialakulni a település egészén.

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A Völgység-patak belterületi szakasza mentén a zöldterületek ápoltságuk ellenére össze-vissza képet
mutatnak. Hiába van néhány rendezett terület, összességében nem átlátható és átgondolt a partot
végigkísérő sáv. A kedvezőbb esztétikai és rekreációs szerep betöltéséhez olyan egységes zöldterületi
átgondolás és rendezés szükséges, melynek során a sáv ökológiai funkciója erősödik. Mivel egy
vonalas rendszernek tekinthető a csatorna és a hozzá tartozó zöld sáv, így a településen végigfutó
teljes meder környezetének egységes koncepció alapján történő rendezése jelentene korszerű
megoldást.
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 csak nagyon csekély
szerepet tölt be a városi szintű zöldfelület-használatban. Az épület körüli kis park és a mögötte
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található gyepek hiába játszanak fontos ökológiai szerepet, ha a rekreációnak, kikapcsolódásnak nem
tudnak igazán színterei lenni. Az önkormányzat távlati terveiben szereplő 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.
A brikettgyár területe jelen állapotában nagyon lehangoló képet mutat. Hiába terjeszkedett el a
növényzet és nyújt viszonylagos takarást, a romos épületek, törmelékek így is szembeötlőek. A
növényzeten pedig látszik, hogy nem átgondolt telepítés eredménye, hanem az erőszakos fajok
előretörésével megtörtént spontán beerdősülés. A terület rendezése szükséges lenne a növényzet
szempontjából is.
A vízfolyások menti zöldfelületek ugyan értékes összeköttetést biztosítanak a környező táj zöldfelületi
rendszerével, de a település egészére ez már nem mondható el. Az adottságként megjelenő vízparti
zöldterületeken túl egy településnek szüksége van egyéb olyan zöldterületekre, melyek használati és
esztétikai értékkel is bírnak. Átgondolt utcafásítással, a meglévő zöldterületek átgondolt
kialakításával létre lehetne hozni az egész településre vonatkozó olyan zöldfelületi rendszert, amely
mind a mecseki erdőkkel, mind a Völgység táji elemeivel megfelelő ökológiai összeköttetést
biztosítana.
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1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
A kisváros településszerkezetét a domborzat, a nagyobb vízfolyások illetve a település történeti
fejlődése során kialakult közutak valamint a vasút határozták meg.
A település egészét tekintve É-D irányban
erőteljesen lejt. A szépen kirajzolódó - szintén É-D-i irányú völgyek jelölték ki az egykori
település helyét, a legsíkabb területen, az
igazgatási
terület
súlypontjában.
Délről
változatos
domborzatú
erdő
illetve
bányaterületek határolják a települést.
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.
Erről az útról ágaznak le a várost közvetlen
környezetéhez kapcsolódó további települési
utak, valamint a megszűnt bányához,
brikettgyárhoz vezető 65166. sz. állami út is.
Nagymányok domborzati viszonyai

A településfejlődés során elkülöníthető egységek:
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–

A kisváros történetileg kialakult magja – „a falu” – amely a mai templom körül alakult ki, ahol
szabálytalan nyomvonalvezetésű utcák egy, a terepadottságokhoz igazodó fokozatos fejlődés
eredményei. E szerkezet az 1960-as éveket követően mind észak, mind északkelet-kelet
irányában szabályos (egyenes) utcák, tömbök kialakításával bővült.

–

A 6534 számú összekötő út és völgységi patak közötti sáv, lakó és ipari területeket egyaránt
tartalmazó „Csala puszta” (József A. utca, Bem utca) ugyancsak a település egy ősi magja,
melynek nyugati irányú bővítéseként jött létre a bányász lakásépítési program keretében az
„Újtelep”. E térség foglalja magában a Dombóvár – Bátaszéki vasútvonalat, valamint a
brikettgyár készletterét is.

–

A Völgységi pataktól délre jött létre az egykori szénbánya szomszédságában az „Öregtelep”, a
bányász kolóniákra jellemző sorházas beépítési mód alkalmazásával. E terület déli, délkeleti
irányban igényesebb kialakítású családi házas területtel bővült. E településrész foglalja
magában az egykori bányaüzemi – a jelenlegi brikettgyári területeket, a meddőhányók
térségét is.
A településszerkezet meghatározó
eleme - változatlanul - a
településmagból - domborzatilag is
- kiemelkedő római katolikus
templom és környéke, a régi „falu”
központja.

A közigazgatási terület két egymástól markánsan elkülönülő, eltérő jegyeket viselő részre osztható. A
belterülettől északra fekvő területre, melyre a mező- illetve vízgazdálkodási hasznosítás jellemző, és a
belterülettől délre fekvő, jelentős kiterjedésű erdő területekre.
Az ingatlan nyilvántartási adatok alapján, művelési ágak és a minőségi osztályok
Földrészlet statisztika művelési áganként
művelési ág
erdő, fásított
terület
gyep (rét, legelő)
kert
kivett terület
tó
szántó
nádas
szőlő
∑

földrészletek száma

∑ alrészlet terület
(ha)

%

legnagyobb alrészlet terület
(ha)

44

200,4

19

40,2

46
1
1358
3
381
5
26

82
1,3
227,7
27
513,7
10,6
3,2
1067,4

7,9
0,1
21,2
2,5
48
0,9
0,4
100

13,3
1,3
19,3
19,1
19,9
5,6
0,2

A fenti adatok elemzéséből levonható megállapítások:
 a település meghatározó terület-felhasználási egysége a szántó. A mezőgazdaság a 20. század
elejéig - a bányászat mellet - a legfontosabb gazdasági ág volt a kisváros életében és a mai
napig is e területhasználat teszi ki a művelési ágak közel 50%-át.
 a kisváros területének közel 20%-a tartozik az erdő illetve fásított terület művelési ágba mely a
második legmagasabb arányú művelési ág, de az erdőgazdálkodás mégsem volt meghatározó a
település életében.
 a jelenlegi belterületi határon belül mindösszesen cca. 10 ha-nyi az alulhasznosított területek
nagysága, mely gyep illetve szántó terület-felhasználású. Fontos megjegyezni, hogy a település
jelentős méretű gazdaságfejlesztési területe - a dél-keleti iparterület- ugyan kivett terület, de a
belterületbe vonása nem történt meg.
Ellenben a külterületi kivett területek (70 ha) közel 60%-át így is a bányaterületek illetve azok
útjai teszik ki.
 a kisváros területének közel 8%-a tartozik a gyep, rét, legelő művelési ágba, amely - az
elenyésző méretű, főleg szőlő művelési ágú - zártkerti terület majd 50%-án is jelen van.
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Nagymányok északi területének nagy része, az
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvényben szereplő kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezetbe tartozik. A fogalom
meghatározás szerint, az övezetbe a kiváló
növénytermesztési
feltételekkel
rendelkező
szántóterületek tartoznak.
A település közigazgatási területén található szántók
minőségi osztályát – aranykorona értékét – vizsgálva,
az észak-keleti földek illetve a Kis-mocsáros-völgy
térsége
rendelkezik
a
legmagasabb
tiszta
jövedelemmel, vagyis a termőképesség, a fekvés, a
művelhetőség e területeken a legideálisabb.

Szántók aranykorona értéke

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Földrészlet statisztika fekvésenként
fekvés
belterület
külterület
zártkert
∑

földrészletek
száma
1369
589
49

∑ terület (ha)

%

169,3
890
8,1
1067,4

16,3
83
0,7
100

legnagyobb földrészlet
terület (ha)
7,5
40,2
1,1
-

A – 25 – járási település összterületeit és külterületi méreteit tekintve Nagymányok a 21. illetve a 22.
a sorban, mégis a kisváros rendelkezik a legmagasabb belterületi aránnyal (16,3 %). A belterületi
összterületet tekintve a járási ranglistán Nagymányok a 3., Bonyhád és Zomba után.
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A magas területi arány részben a belterületi, nagy kiterjedésű bánya ingatlanoknak illetve a bányák
működésének ideje alatt történt jelentős településfejlesztésnek köszönhető.
A hatályos településszerkezeti terv az alábbi terület-felhasználási egységeket különbözteti meg:
a) beépítésre szánt területek
 lakóterület (falusias - Lf, kisvárosias - Lk)
 vegyes terület (településközpont vegyes - Vt, központi vegyes - Vk)
 gazdasági terület (kereskedelmi, szolgáltató - Gksz, ipari - Gip, mezőgazdasági üzemi terület Gmg)
 különleges területek (K)
b) beépítésre nem szánt területek






közlekedési és közmű területek (Kö)
zöldterület (Z)
erdőterület (E)
mezőgazdasági terület (M)
vízgazdálkodási terület (V)

A terület-felhasználási kategóriák részletes leírása:
Beépítésre szánt területek
Lakóterületek (L)
– A lakóterület övezeteinek sokszínűsége jellemző a településre, e kialakult beépítési
karakterek megőrzendők,
– a meglévő lakóterületek – különösen az Öregtelep – folyamatos megújulásának lehetőségét
biztosítani kell,
– új lakóterületek kialakítását a hosszú távban (10-15 év) a Várfő utca és a Völgységi patak
között irányzott elő a terv (cca. 50 telek), a térség a község kialakult szerkezetébe,
közműrendszerébe jól illeszkedik,
– ugyancsak lakóterületi fejlesztés történhet a József A. utca és Völgységi patak közötti
területen, valamint a Szigligeti utca mentén,
– nagy távlatban lakóterületi fejlesztésre tartalékolandó a temetőtől északra lévő közel 3,3 haos, valamint a Várfő utca déli oldalán lévő 2,4 ha-os terület.
Településközpont vegyes terület(Vt)
A településközpont vegyes terület (községközpont) fejlődésének lehetőségei kedvező fekvése, a
rendelkezésre álló szabad területek következtében adottak. A területén tervezett út nemcsak az
intézmények jobb kiszolgálását, hanem településrészek összekapcsolását (Hunyadi út) is biztosítja.
Természetesen a lakóterületen belül annak használatát nem zavaró intézményi funkciók a
távlatban is megtarthatók, újak létesíthetők.
Központi vegyes terület (Vk)
A terv e területbe sorolta a Táncsics M. utcai általános iskolát, mely térségi funkciót is betölt,
rekonstrukciója, bővítése szükséges. E területfelhasználásba tartozik továbbá, a József A. utca déli
oldalán található intézmény együttes (ma öregek otthona, óvoda, konyha) is.
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Gazdasági terület (G)
A falusias lakóterület – a történeti hagyományoknak megfelelően – lehetővé teszi, hogy azon
mező- és erdőgazdasági, valamint kézműipari építmény is elhelyezhető legyen.
A gazdasági területek közül a terv
– kereskedelmi, szolgáltató,
– egyéb ipari,
– üzemi mezőgazdasági,
területeket különböztet meg.
Fenti területegységek zömmel kialakultak. Új lehetőségként a terv a Várfő utca, a Petőfi S. utca
mentén, valamint a meglévő területek szomszédságában jelöl ki területeket.
Különleges terület (K)
E terület-felhasználásba sorolja a terv
– a meglévő temetőt annak bővítési lehetőségével
– a Kálváriát
– a présházak térségét ( Ady E. utca, Kossuth L. utca, József A. utca ),
– kő- és a szénbánya területét,
– hulladéklerakó területét.
Beépítésre nem szánt területek
Mezőgazdasági területek (M)
A mezőgazdasági terület a következő övezetekre tagolódik:
a) Má-0 jelű nem beépíthető mezőgazdasági terület
b) Má-1 jelű általános mezőgazdasági terület, az alapfunkciót nem korlátozza környezettájvédelem, ökológiai érdek.
c) Má-2 jelű olyan korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület, ahol az
alapfunkció mellett a környezet-, tájvédelem, ökológiai értékek is jelentősek.
d) Mk-1 jelű kertes mezőgazdasági terület.
e) Mk-2 jelű korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület.
A termőterületek mezőgazdasági célú hasznosítása a jövőben is alapvető szempont lesz, azonban
a művelési ágak kérdésében, azok jelenlegi arányának megváltoztatásában az új
földtulajdonosoknak, a mindenkori piaci viszonyoknak, a termelést segítő, vagy gátló pénzügyi
szabályozási rendszereknek meghatározó szerepük lesz.
Zöldterületek (Z)
A lakóterületek telekosztása, a teleknagyság és a telkek használata – kevés kivétellel – olyan
szövetet alkot, amelyben a zöldfelületi elemek és azok rendszere nem alakulhatott ki.
A nagymányoki belterület zöldfelületei – közparkok, közkertek – zömmel kialakultak, részben a
domboldalakhoz, részben a patakmederhez kapcsolódóan alakultak ki.
Jelentősebb közkertek, közparkok találhatók az öreghegyi bányász kolónia térségében. Itt valósult
meg a község sporttelepe is, valamint a községközpont területén és a Bányász utcában.
Erdőterületek (E)
Az erdők elsődleges rendeltetésük szerint gazdasági erdők. A terv célja a kialakult erdőterületek
megtartása, a Nemzeti Ökológia Hálózatba tartozó erdőknél pedig a természet közeli gazdálkodás.
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A község belterületén:
– turisztikai rendeltetésű erdő (Nagy S. utca végén)
– védelmi célú erdő (a 6534 számú összekötő út mentén) található.
A külterületi erdők kialakultak, rendeltetésük szerint
– gazdasági célú
– védelmi célú funkcióval rendelkeznek.
Közlekedési és közmű területek (Kö)
A tervezett M9 autópálya, Tolnai megyei területrendezési tervben szereplő nyomvonala, a
település területét nem érinti.
Vízgazdálkodási területek (V)
A település területét két jelentősebb kelet-nyugati irányú patak szeli át: a Völgységi-patak, illetve
az Izmény-Györei vízfolyás. Az utóbbira halastó/záportározó is települt.
A vízfolyások a szükséges karbantartások elmaradása esetén veszélyt jelentenek a szomszédos
területekre.
Nagymányok vízgazdálkodási területei az alábbi övezetekre tagolódnak:
V-1 jelű övezet: tó,
V-2 jelű övezet: patak, árok területe,
V-3 jelű övezet: vízmű terület,
V-4 jelű övezet: nádas, vízállás.
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Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok)
A három településrész az egykori tulajdoni viszonyok, életmódbeli különbözőségek miatt nemcsak
települési, építészeti karakterében tér el egymástól, hanem a viszonylag nagy távolságok önellátó
szociális viszonyokat is eredményeztek, mind a faluban, mind az Öregtelepen és Újtelepen is kialakult
az alapfokú ellátás intézményrendszere, mely nagyrészt a mai napig is működik.

Nagymányok intézményi feladatait széles körben látja el. Ezek között oktatási, művelődési,
közigazgatási, egészségügyi, sport és kereskedelemi intézmény is megtalálható. Melyek a:
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Nagymányoki Közművelődési Központ Művelődési Ház, Sportcsarnok
A Közművelődési Központ nem csak a város, hanem a mikrotérség kulturális életének
egyik fő színtere. Az intézményben szakkörök, klubok, alkotó- és művészeti csoportok
működnek. A Közművelődési Központ, illetve civil szervezetek a Közművelődési Központ
segítségével rendezik a hagyományőrző és nemzetiségi, valamint városi programokat,
fesztiválokat. Színházi előadásokat, bálokat, kiállításokat bonyolít le, ezen kívül
tanfolyamok szervezésében is a város rendelkezésére áll.



II. Rákóczi Ferenc Általános- és Zeneiskola,



Könyvtár és Teleház



Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsöde



Széchenyi Emlékszoba és Német Nemzetiségi Tájház



Nagymányoki Rendőrőrs mely Aparhant, Kismányok, Váralja, Györe, Izmény és Máza
rendvédelmi feladatait is ellátja.



Egészségügyi Intézmények – háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, védőnő – Nagymányok,
Kismányok, Váralja ellátási területen



Főnix Patika



Nagymányoki Polgármesteri Hivatal



Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társuláson keresztül: Váraljai Őszikék Szociális Otthon és Nagymányok Szociális
Intézményein keresztül az étkeztetés, házi segítségnyújtás illetve az idős gondozás is
megoldott.



Családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, idős ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és
a támogató szolgáltatás a Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként Működő
Gondozási Központ Fenntartó Társuláson keresztül biztosított.

Az elmúlt évek folyamatos forráshiánya ellenére – pályázatoknak köszönhetően - az intézmények
jelentős részében állagmegóvások felújítások, korszerűsítések történtek. Az intézmények,
szolgáltatások közül hiányként lehet említeni - a fürdési, horgászási lehetőségéhez kapcsolódó
rekreációs létesítményeket, mely a turizmus szolgáltatásainak palettáját is színesítené.
Alulhasznosított barnamezős területek
Területi kohéziós kézikönyv meghatározás szerint a barnamezős terület olyan korábban használt,
jelenleg használaton kívüli vagy alulhasznosított terület, mely jellemzően mesterséges
felszínborítású, beépített vagy burkolt terület, melyet korábban ipari vagy bizonyos kereskedelmi
célokra használtak, és amely terület alacsony koncentrációjú veszélyes hulladékkal vagy más egyéb
szennyezéssel terhelt. Ennek megfelelően Nagymányok területén található barnamezős,
alulhasznosított terültek az:
 A régi brikettgyár területe,
 Az egykori MÁV készletté,
 Az iparvágány töltés területe
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Településszerkezeti, területfelhasználási konfliktusok, problémák
A település területeinek javasolt felhasználása, fejlesztése az adottságokhoz (morfológia, művelési
ág) igazítottan történt. Nagymányokon a művelési ágak tekintetében az szántóterület jelentős
mértékű, hisz teljes területének több mint 50%-át teszi ki. E területek „rovására,” a szerkezeti terv új
beépítésre szánt terület-felhasználást az Északi Iparterület nyugati szomszédságában tervezett a
belterületi állattartás megszüntetéséhez biztosítva így területet. Az érintett ingatlanokon az új
használat nem valósult meg – továbbra is mezőgazdasági művelése a jellemző – ezért ez korlátozást
nem jelent a mezőgazdálkodási ágazat ez irányú fejlesztésének.
Nagymányok egyik fő potenciálja ezen- illetve a bányászati ágazat továbbfejlesztése. A kőbánya – régi
illetve új – telke– az ingatlan nyilvántartás szerint – is már kivett terület, de a hatályos szerkezeti
terven, a régi bányatelek illetve az új telek keleti üteme került csak különleges bánya terület területfelhasználásba. Továbbá a szénbánya szerkezeti terv szerint jelölt, különleges terület-felhasználás
besorolása illetve az e célra - – az ingatlan nyilvántartás szerint - kivett terület nem egyezik. A területfelhasználások rendezése, a jövőbeni szándékok rögzítése, a biológiai aktivitás egyensúlyának
teljesítése szempontjából is elengedhetetlen.
A település, - a szerkezeti terven jelölt déli iparület 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 hatályos terv, a magasabb rendű – megyei - tervben szereplő M9 autópálya nyomvonalát nem
tartalmazza. Valójában, a nyomvonal településfejlesztési szempontból a település életében nem
releváns, hisz területe, a település igazgatási területének észak –keleti kis területrészét érinti, de a
rendezési terv felülvizsgálatakor ezt szükséges jelölni.
Gazdasági szempontból két jelentősen alulhasznosított terület is megjelenik a városban. 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 lakóterület fejlesztés tekintetében jelentős tartalékokkal rendelkezik a település, ellenben
demográfiai mutatói kevéssé indokolják annak tovább fejlesztését.
Belterületen belül jelentős a még kihasználatlan, gyep illetve szántó művelési ágú területek aránya,
melyek jövőbeni hasznosítását szükséges felülvizsgálni.
A település, a közigazgatási területén található – több szempontból is értékes - halastavakra illetve a
régi településközponttal alakult és fejlődött pincesorokra turisztikailag még kevéssé épít. Ugyan a
területen az önkormányzat a közmű rácsatlakozásokat folyamatosan segíti illetve csapadékvíz
elvezető rendszer illetve burkolat felújítását tervezi, a területen potenciálja még nem kiaknázott. A
halastavak rendezetlen tulajdonviszonyai a természeti érték ésszerű hasznosítását is akadályozza,
mely remélhetőleg a helyzet rendeződését követően a turisztikai kínálat palettáját színesíti.
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1.14.2. Telekstruktúra vizsgálata
Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
Nagymányok településszerkezetének fejlődése 4
szakaszra tagolódik. Először a terepviszonyokhoz
alkalmazkodó, organikus utcaszerkezetű „falu” és
Csala-puszta szalagtelkes struktúrája jelent meg.
(bordó felületek). A telkek szélessége jellemzően 1220m, míg a telkek hossza jóval változatos képet mutat.
Az 1800-as években az eredeti utcaszerkezet
sűrűsödött és a templom környezetében megjelentek
a kisebb telekméretű, de változatlanul fésűs beépítésű
lakótelkek. A XIX. század végére a község a bányanyitás
hatására egy komplett új településrésszel, egy bánya
kolóniával bővült – Csala-pusztától délre található
Öregtelep – mely nemcsak beépítési módjában, de
telekméreteit tekintve is eltért az eddigiektől.(piros
felület).
Az 1950-es-60-as években pedig az Újtelep valósult meg, mely egy újabb telekméret kategóriával
színesítette a palettát. (narancssárga)
Végezetül a meglévő beépítést kiegészítő, illetve azokat megosztó új kertvárosias jellegű beépítések
teszik ki a mai települési térséget. (sárga)
A régi településrész – a „falu” és Csala-puszta - hosszú sokszor 150 m-es szalagtelkei a lakás,
állattartás, kert illetve mezőgazdálkodási területekre tagolódott. Napjainkra viszont az efféle
telekhasználat eltűnőben van, a lakosság többsége már nem használja ki a nagy telek adta
lehetőségeket.
Telek statisztika kataszteri alaptérkép alapján
Fekvés
Darab
Közterület

Darab %
Terület összesen
Terület %
Terület átlag
Legnagyobb terület
Legkisebb terület
Nem közterület

Darab
Darab %
Terület összesen
Terület %
Terület átlag
Legnagyobb terület
Legkisebb terület

Belterület

Külterület

Zártkert

Összesen

117

54

3

174

67,2%

31,0%

1,7%

100,0%

399101

380397

5714

785212

50,8%

48,4%

0,7%

100,0%

3411

7044

1905

4120

21404

192851

2928

192851

3

16

975

3

1252

535

46

1833

68,3%

29,2%

2,5%

100,0%

1294360

8520406

75294

9890059

13,1%

86,2%

0,8%

100,0%

1034

15926

1637

6199

75514

402166

11369

402166

3

121

401

3
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BELTERÜLETI TELEKMÉRET VIZSGÁLAT

A beépített területek telekméreteinek átlagos mérete több mint 1000 m2, melybe a régi MÁV terület
–készlet tér – 7,5 ha-os telke is beletartozik.
A település lakott területének telekalakulatai jellemzően 400-1500
településrészenként jól tipizálható a mindig változó igényeknek köszönhetően.

m2

–esek,

mely

A régi „falu” területére a hosszú átlagosan 1200, az Öregtelepre a 400, Újtelepre a 600 az új
kertvárosias beépítésekre pedig az 1000 m2-es telekátlagok jellemzőek.
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Tulajdonjogi vizsgálat

A rendelkezésre álló ingatlankataszter alapján a köz- illetve intézményi területeken kívül még számos
más ingatlan is az önkormányzat tulajdonát képezi. Tartalékokkal rendelkezik a belterületen illetve a
Nagymányoki Déli-ipariterületen, a régi brikettgyár területén de teljes tulajdonban van a Kőbánya és
környezete is. A felhagyott – barnamezős – területek, a belterületi ingatlanok, a bánya az
önkormányzat gazdálkodásában továbbra is potenciális fejlesztési területek, biztos bevételi források
alapja.
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1.14.3. Az építmények vizsgálata
Funkció, kapacitás
Nagymányok települési területén az épületeinek funkciói – a teleknyilvántartás szerint – lakó,
gazdasági, köz- és üzemi funkciójúak. A lakó épületek telkein szinte minden esetben a melléképület is
az ingatlan tartozéka.
A középületek sűrűsödése illetve rajzolata, jól meghatározza a település illetve a bányász kolóniák
(egykori) központjait és főbb forgalmi vonalait. Az út településfejlesztő hatásának tudható be, hogy
az utóbbi 30 év intézményfejlesztései a települést K-NY-i irányban átszelő 6534 j. közút térségében,
az új községközpontban valósultak meg (igazgatás, kultúra, sport, kereskedelem, vendéglátás).
Üzemi illetve vállalati gazdasági funkciók a település északi illetve déli részéhez csatlakozva – a volt
brikettgyár területén illetve az újonnan létesített déli iparterületen – jelennek meg. A kataszteri
nyilvántartás a pince területeket is (Ady E. u. északi illetve Kossuth L. u. nyugati végén) a gazdasági és
melléképület kategóriába sorolja. Az Ady Endre utcai pincesor épületi közül már jó néhány, lakó
épületként van nyilvántartva.
Üdülő funkciójú épület a településen nem található.
ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉMÉNYEK FUNKCIÓ SZERINT
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Épület és építményállomány kataszteri statisztika
Gazdasági
és mellék
épülete
Darab
Darab a teljes
állomány
százalékában
Terület összesen
Terület a teljes
állomány
százalékában

Középület

Lakóépület

Rendezetlen
funkció

Épület
tartozék

Üzemi
épület

Összesen

1198

95

941

60

271

105

2670

44,9%

3,6%

35,2%

2,2%

10,1%

3,9%

100%

57535,2

13657,2

101748,4

2971,7

2963,8

21646,8

200523,1

28,7%

6,8%

50,7%

1,5%

1,5%

10,8%

100%

Átlag terület
Legnagyobb terület

48,0

143,8

108,1

49,5

10,3

206,2

94,3

1463,4

1296,8

409,3

187,9

57,8

3147,1

3147,1

1,8

0,8

1,2

3,2

0,8

1,1

0,8

96,2

210,5

51,4

42,2

5,7

419,0 -

Legkisebb terület
Terület szórása

Lakóterületek
A lakóterületek nagyságrendjéről, a lakásállományról, a lakások koráról a 2011-es népszámlálás
alábbi táblázatai tájékoztatnak (forrás: KSH).
A településen ideiglenesen vagy állandó jelleggel élők lakhatását biztosító lakóterületek:
A lakóegységek rendeltetése és lakóik, 2011
lakott
867

Lakás
nem
lakott
49

Lakók

együtt

Lakott
üdülő

Összesen

916

-

916

lakásban

üdülőben

2320

-

egyéb
lakóegységben
-

Száz lakásra és lakott üdülőre
jutók száma
253

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a nem lakott lakások száma, a településen összesen 916 lakás
5%-át teszi ki, mely járási viszonylatban átlagosnak mondható, csak úgy, mint a lakásra jutó
személyek száma mely 2,75 fő/lakás átlagot mutat.
Lakott lakások száma alapterületi eloszlása:
-30

30-39

2

10

A lakások és lakott üdülők alapterület szerint, 2011
40-49
50-59
60-79
80-99
m2 alapterületű lakás
10
39
188
290

100-

Összesen

377

916

A településen fellelhető összesen 916 db lakásból közel a felének, - 377-nek - az alapterülete több
mint 100 m2.
Lakások építési év szerinti megoszlása:
1945 előtt
393

1946-70
334

A lakások és lakott üdülők építési év szerint, 2011
1971-80
1981-90
1991-2000
2001-2011
73
76
23
17

Összesen
916
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A
lakásépítési
tendencia
Nagymányokon egy funkció vesztett
településre jellemző folyamatot mutat.
Az 1970-es évekig a – a bányának
köszönhetően
a
folyamatos
betelepülés következtében nőtt az
építkezési kedv. Ezen időszakban épült
a
település
jelenlegi
lakásállományának több mint 50%-a.
A szénbányászat megszűnése új helyzetet teremtett az akkori községben. Kezdetben a Komlóra
történt ingázás még jelentős munkahelyeket és helyben tartást biztosított, de e tendencia
fokozatosan leáldozott és az elvándorlással az épülő épületek száma is drasztikusan csökkent.
Beépítési jellemzők

A történeti településrész beépítési módja
alapvetően előkert nélküli, fésűs beépítés –
keresztcsűrrel - változó telekszélességgel és
domborzathoz igazodó telekmélységgel. (Táncsics
M., Ady E., Petőfi S., Kossuth L., Dózsa Gy. u.)

E szerkezet az 1960-as éveket követően mind
észak, mind észak-kelet kelet irányában
szabályos (egyenes), oldal illetve szabadonálló
beépítésű, családiházas utcákkal, tömbökkel
bővült.
(Dózsa Gy., Zrinyi M.,Jókai M., Kölcsey F., Erkel F. utca, Ady
E. u. felső szakasza, Katona J. és Bányász u.)

A település fő utcája mentén, illetve az
intézmények térségében szabadonálló beépítési mód alakult ki. (Petőfi S. ,József A. u.)
Az 1891-92-ben épült munkástelep – öregtelepi bányász kolónia – az akkor hatékony, sorházas
beépítési mód alkalmazásával készült. (Várfő, Mikszáth K., Móricz Zs., Liszt F., Fenyves u.) Idővel e terület
déli, délkeleti irányban igényesebb kialakítású családi házas területtel bővült. (Munkácsy M., Nagy
Sándor, Klapka, Fenyves u.)

Öregtelep
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Újtelep

Forrás:GoogleEarth

A „Csala puszta”-i (József A. utca, Bem utca) településrészt a „falu”-hoz hasonló beépítési mód jellemzi,
melynek nyugati irányú bővítéseként, szintén a bányász lakásépítési program keretében – jött létre
az ikerházas beépítésű lakóterület, „Újtelep”. (Arany J., Alkotmány, Malom, Mező I., Zalka M., Asztalos S.
u.)

Magasság, szintszám, tetőidom
A falusias és (sűrűsége miatt) kisvárosias lakóterületeket földszint, földszint+tetőteres (Épület és
építményállomány kataszteri statisztika szerint 941 db) magas tetős kialakítás jellemzi. Az Erkel
Ferenc illetve Bányász utca az, ahol magasabb, zömmel földszint+emeletes családi házak is
megjelennek. Elvétve a településközpontban, lapostetős intézményi épületek is találhatóak, de a
település arculatban nem meghatározók.
Kiugró, a település sziluettet zavaró elem nincs a területen.
Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
A település karakterét alapvetően a falusias lakóterületek morfológiája határozza meg. Utcaképét,
térarányait a mindenkori adottságok alakították ki. Az azonos épületmagasságok, az általában utcára
merőleges nyeregtetős kialakítás, rendezett utcaképet eredményez. A bányász kolóniák illetve a
Bányász utca valamint a településközpont építészeti karaktere – utcával párhuzamos gerinc,
magasabb szintszám, lapos tető, sűrűbb sorházas, ikres beépítés - eltér a fent említett falusias
lakóterületi jellegtől, de a kisvárosi hangulatot így is megőrzi.

Településközpont
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Építmények összefoglaló értékelése, problémák feltárása
A település közintézmények tekintetében jól ellátott, a szolgáltatások minősége kielégítő.
Nagymányok lakás/fő mutató tekintetében
megyei szinten a középmezőnyben található.
Átlag 2,7 fő/lakás jellemző a településre.
Az új építésű lakások száma alacsony, a meglévő
lakásállomány karbantartására, korszerűsítésére
a források hiányában nem fordítottak a
tulajdonosok, ezért a lakásállomány várható
megújulása jelentős időtávot ölel fel. A
lakóépületekhez tartozó ingatlanok rendezése is
vegyes képet mutat.

KSH: Száz lakott lakásra jutó lakók száma, 2011

Az utcakép általában egységes közterületi szélességük megfelelő, kivéve a „régi falu” területének
halmazos jellegű beépítése és azt kiszolgáló közterületi hálózata.
1.14. 4. Az épített környezet értékei, örökségvédelem
A településszerkezet történeti kialakulása (történeti leírás)
Nagymányok létezése óta kultúrákkal gazdag népvándorlásoknak otthont adó környezet.
Szórványleletekből megállapítható, hogy a Völgységi-patak vízgyűjtő rendszere tartósan sűrűn lakott
hely volt, a magyaregregyi völgytől a Hidas – Cikó – Bonyhád – Paradicsompuszta – Szentgál pusztáig,
sőt a beugró völgyek is a mai Mucsfa – Györe - Tevel határában.
A település első írásbeli emléke az Árpádházbeli királyok korából maradt fenn. A pécsváradi bencés
kolostor alapítólevelében, mely 1015-ben kelt, szó esik bizonyos Damaslaus herceg által a pécsváradi
kolostornak adományozott két faluról (birtokról), melyeknek egyike a „Maneg” a Mecsek-hegy keleti
nyúlványának északi oldalán, mely a mai Mecseknádasd(egykori Püspöknádasd), Bonyhád, Apar és
Máza községek határai között terült el. Az ekkori lakosság számát „Felsmann” 20-25 családban véli
megállapíthatónak.
A honfoglalás után eltelt évszázadok alatt első ízben a tatárjárás idején pusztult ki a falu. Ellenben az
1300-as évek elejére a helyiségből már tekintélyes és megyei viszonylatban is jelentékeny község
alakult újra, amelynek már saját papja és temploma volt. Ebben segítség volt az is, hogy török
pusztítás következtében elnéptelenedett településbe, katolikus vallású németek kerültek
betelepítésre. Feljegyzések szerint az 1300-as évek végére a lakosság száma már 500-600 fő lehetett.
A község az 1432-es évben már a Manyok nevet viselte és egy 1437-es birtokkimutatásban azonban
már, mint Tápászi Pál pécsi kanonok birtoka szerepel. Mányok második pusztulását is a török
hódoltság okozta. Az 1543-as évben Szulejmán szultán a Dél-dunántúl bekebelezésével
Nagymányokot is uralma alá hajtotta és megkezdte a terület teljes kizsákmányolását (harács, tized).
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Az 1660-as évek végére Mányok népét már a magyar és a török részről is sarcolták és a végromlás
szélére jutott. A magas terhek miatt egyre több lakos szökött el és Mányok 1669. évben már csak
mint puszta szerepel.
Buda visszafoglalása után (1686) és a török kiűzésével is csak kevesen tértek vissza a településre,
Nagymányok-község magyar lakossága, gyakorlatilag megszünt.
„eltűnt az a nyelvre, szokásokra és viseletre nézve egyaránt érdekes népfaj a megye e
vidékéről, mely állítólag még Szent István idejében ősi besenyő telepből alakult.”
Felsmann levele
A felszabadult országrész benépesítése csak betelepítéssel volt lehetséges. 1722-ben indult a német
telepesek beköltözése, akik révén nemcsak a lakosság száma növekedett, hanem zömmel
mesteremberek lévén új munkakultúrák is megteremtődtek a községben. Ekkor kezdődött meg a
község területén lévő erdők kiirtása, a települési terület növelése. Az 1735-36. évi lajstrom szerint
Nagymányokon 59 családnevet regisztráltak. 1737. évben megjelent pestis ellenére, 1741-ben a
lélekszám már 461 fő volt.
Nagymányok lakossága 1811-ben elérte az 1030 főt, mely már tiszta német és tiszta katolikus volt.
Ezek után a lakosság tovább erősödött és az 1828. évi egyházlátogatási okmány szerint számuk már
1126 fő akik közül már 170 fő iskolába járt. Nagymányokon a jobbágyság megszüntetését kimondó
1848. évi törvény után kezdték el a község birtokainak számbavételét és felosztását.
Egy 1874. évi számbavétel után Nagymányok területe kb. 1678 hold. A juh-sertés-szarvasmarha
tenyésztés elterjedését kívánták szorgalmazni ezért 1894-ben körállatorvosi székhelyet hoztak létre a
településen.
A lakosság folytatta azon törekvéseit, hogy a községük életminőségén, megélhetésén tovább
javítsanak és megkezdődött a tudatosan megművelt területek arányának növelése, továbbá a föld
mélyén lévő ásványvagyon kitermelése.
Az I. világháború áldozatainak nagy száma majd ezt követően az 1919. márciusától uralomra jutó
bolsevizmus valamint az ezt követő időszakok más - más beállítottságú politikai hatalmai erősen
befolyásolták és megváltoztatták nemcsak Nagymányok lakossági összetételét, hanem a már kialakult
és működő mezőgazdasági és állattenyésztési ágazatot is.
A földben rejlő ásványi nyersanyag - Mecseki feketeszén – iránti kereslet és ebből következő haszon
lehetőségeinek hatására a szénbányászat kezdeti lépései 1803-ban indultak. A bányászat jelentősebb
szerephez 1890-től jutott, amikor megépítették az első üzemi épületeket és munkáslakásokat. 1873ban a vasút is kiépült.
A település fejlődése a 80-as évek végéig dinamikusan ment végbe, majd a stagnáló helyzet után és a
90-es évek második felétől kezdődő bányabezárások hatására megállt. A lakosság nagy része munkanélküliség növekedése ellenére is – a településen marad.
A település ezen időszakot követően „új utat keresett magának” és megújulását bizonyítja, hogy
Nagymányok község 2009. évben az akkori köztársasági elnöktől városi címet kapott.
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1779

I. katonai felmérés (1763-1787)

III. katonai felmérés (1869-1887)

1864

forrás: www.hungaricana.hu

II. katonai felmérés (1806-1869)

Magyar Királyság Osztrák-Magyar Monarchia
forrás: www.mapire.eu

A község hármas településtagoltsága illetve szerkezeti alakulása szintén a szénbányászathoz kötődik.
A falusi rész 1015-től ismert, ehhez szervesen csatlakozott a Csalapuszta 1299- től, mely két utcából
állt.
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Az első szénkutatások a feljegyzések szerint 1820
körül történtek, a bányászat kiterjesztése Riegel
Antal nevéhez fűződik, s országos jelentőségűvé
válását az 1872-73-ban megépült Duna-Dráva
vasút is biztosította.
A Bányatelep (Öregtelep) − melyet a bánya hozo
létre és tett komfortossá − 1891-től került be a
község vérkeringésébe.
A szintén bányászlakásokból álló településrész
Újtelep 1958-tól kezdődően épült.
Az 1980-as években kezdődött meg a BonyhádDombóvári út mellett a községközpont kiépítése,
mely napjainkban is folyamatban van.
A kezdetben halmazos jellegű beépítést, a
bányász kolóniák illetve a 80-as, 90-es években
épülő családi házas területek már szabályosabb, a dombhátakra merőleges utcahálózathoz igazított
beépítés váltja fel, mely a mai napig a város alapszerkezete.
Természet táj- tájhasználat – településhálózati és településszerkezeti összefüggések
A mai városkép is jellemzően mutatja, történeti kialakulását, nevezetesen azt, hogy Nagymányok
nem telepített település. A völgyet követő kisváros főutcájának vonalvezetése, a domborzat által
meghatározott halmazos szórtsága, a telkek méretei és formája jellegzetes dombvidéki település
képét mutatja.
A felszíni formák hatása a területhasználat szempontjából különböző karakterű oldalakra osztja a
települést. A déli oldalon jellemző az erdő- és gyep területek magas aránya, míg az északi oldal
összefüggő szántóit, a Kis-mocsári völgy gyepsávja illetve a nyugati oldalon a Izmény-Györei
vízfolyásra települő horgásztavak váltják fel.
A közigazgatási területen belül a beépített terület helyzete érzékeny a domborzatra. Az épületek –
kezdetben - az északi lankásabb oldal kisebb ormán csoportosulnak, közvetlenül a vízjárta terület
határán. A történeti utcahálózat alapján a telkek a hátsóudvarukkal fordulnak a völgy felé. A további
településrészek már a mélyebben fekvő, de jóval síkabb déli területekre települtek, ahol a szabályos
utcahálózat is megállta s helyét.
Településkarakter, helyi sajátosságok
Árpádházbeli királyok ideje óta lakott de többször elnéptelenedett települést, német eredetű nép
lakta,- ahol a ma itt élő lakosság 50%-a német nemzetiségűnek vallja magát. A nemzetiségi összetétel
az 1945-ben betelepített – 20-25 - bukovinai székely család „színesítette”.
A település épületei a térségre jellemző építészeti kultúra formajegyeit hordozzák. A
településmagban a templomot övező utcákban a hagyományos telekszerkezet, beépítési mód és
részben 19. századi, 20. század eleji épületállomány maradt fenn.
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A XIX. század első felében a dombhátakra települt részeket hármas tagolású, soros elrendezésű
parasztházak alkották, a sváb településeket jellemző, lakóépület mögött, keresztbe forduló gazdasági
épülettel, keresztcsűrrel. Az utcára merőleges, oromfalas oldaltornácos lakóház típus, a két
településrészen is kialakult hagyományos, zártsorú présház-pincesorral bővült.

Ady Endre utcai pincesor

Dózsa György utca

A XIX. század elejétől a községnek sajátos karaktert adott a szénbányászat, és a történeti
településközpont egy sorházas illetve ikerházas kolóniával is kiegészült.

Várfő utca

A település legrégebbi épületei a község földszintes, 4 tengelyes, kéttraktusos római katolikus
plébániaháza, illetve a település római katolikus temploma, amelyet az 1783-as években emeltek
barokk stílusban.
Az új építésű épületek az egyszerű parasztházakkal hasonlatos 1 szintes de már inkább a 70-es éveket
idéző kockaház, illetve városias jellegű ikerházas típusok.
A XX. sz. első felében jelennek meg azok, a településen ma is meghatározó szerepet játszó intézményi
épületek, amelyek megjelenésükkel, formájukkal, beépítési módjukkal jelölik ki az „új”
városközpontot.

Sportcsarnok
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Településszerkezet és területhasználat
A történeti sajátosságok, a törökkori pusztítások, a 18. századi betelepítés, újjáépítés miatt a
középkori település szerkezeti elemei folyamatos, a felszínen is megfigyelhető módon nem maradtak
meg. A középkori alapokon megújított római katolikus templom miatt feltételezhető, hogy a
közvetlen környékén az utcák vonalvezetése megőrzött valamit a korábbi állapotokból. Hasonló
jelenség feltételezhető Csala-puszta városrészen is, ahol ugyan eddig nem került elő a középkori
falura utaló lelet, azonban a terepi viszonyok, az utcaszerkezet valószínűsítik ezt. Terepi
megfigyeléseink alapján ezért a puszta központi részét régészeti érdekeltségű területnek jelöljük (29).
Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
no

Státusz

1

48421
nyilvántartott

2

47082
nyilvántartott

3

4

5

rend. terv
2006
nem
bejelentett
rend. terv
2006
nem
bejelentett
rend. terv
2006
nem
bejelentett

Korszak

EOV
szelv.

hrsz.

Település,
római
Település,
újkőkor

24-413

024/45-47;
026/64-66.

Temető,
római kor
halomsír

24-413

030/32

604700

107300

Templom-földek

Település,
középkor

24-413

026/56-61.

603600

Határ-kápolna

Templom?
középkor

24-413

026/50;
027/4;
030/36.,
54-57.

Kisházas-dűlő I

Település,
újkőkor

24-413

Lelőhely név
Nagymányok –
Lencsés-földek
(Nagy-szántók;
IzményZsellérföldek
Halom
Aparhant
Nagyfüzes földek

6

23195
nyilvántartott

Pincesor (Hohl)

7

rend. terv
2006
nem
bejelentett

Szilvás-dűlő (Dózsa
György utca)

8

23203
nyilvántartott

Katolikus templom
(Táncsics utca)

Temető,
avar kor

Település,
rézkor
Település,
késő
bronzkor
Település,
Mányok
középkori
falu,
Temető,
középkor

veszélyeztetettség

Besorolás
javaslat

mezőgazd.
művelés

Régészeti
terület

169

mezőgazd.
művelés

Fokozottan
védett

106600

155

mezőgazd.
művelés

Régészeti
terület

604100

105800

155

mezőgazd.
művelés

Régészeti
terület

020/1;
022/6-7

604600

105450

160

mezőgazd.
művelés

Régészeti
terület

24-413

294/1,
278,
184/19,
184/20,
232-234,
184/29,
295, 273278, 248,
393,
294/2,
260, 313,
314, 312,
264,
315/2,
261-263,
265-272,
296-311.

604600

104900

150

építkezés,
közművek

Régészeti
terület

24-413

026/12-14;
405-413;
420/1,3,
421-446,

604400

104750

építkezés,
közművek,
mezőgazd.
művelés

Régészeti
terület

24-413

333; 334;
390/1/2.

604724

104599

építkezés,
közművek

Régészeti
terület

EOV Y

EOV X

Balti
mag.

150
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9

10.

43826
nyilvántart

11.

új
megfigyelés

12.
13.
14.
15.

új
megfigyelés
új
megfigyelés
új
megfigyelés
új
megfigyelés

Béke utca déli része

Vaskapu (Országútidűlő, Alkotmány
utca)

Nagyhatár-szántók

Halastó
Kiskáposztás
Kismocsáros
Kismocsár-rétek

Temető,
avar?

Település,
késő
bronzkor
Település,
újkőkor
Temető,
bronzkor
Település,
újkőkor
Település,
újkőkor
Település,
újkőkor
Település,
újkőkor
Település,
újkőkor
Település,
bronzkor
Település,
római kor
Település,
kelta

16.

új
megfigyelés

17.

új
megfigyelés

18.

új
megfigyelés

Kismocsáros-árok

Település,
bronzkor
Település,
kelta

19.

új
megfigyelés

Hátsó pincesor

Település,
újkőkor

20.

új
megfigyelés

Hunyadi utca

Település,
újkőkor
Település,
bronzkor

21.

új
megfigyelés

Sivár-földek

Település,
újkőkor

22.
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rend. terv
2006
nem
bejelentett

23203
nyilvántartott

Nagykáposztás

Nagy-mocsár-kertek

Katolikus templom
(Táncsics utca)

Település,
Mányok
középkori
falu,
Temető,
középkor

24-413

612; 615;
616; 619;
620.

604600

104300

145

építkezés,
közművek

Régészeti
terület

24-413

05/7; 06/23; 753;
755/1; 658
közl. út;
666 vasúti
pálya.

603800

104200

145

építkezés,
közművek,
mezőgazd.
művelés

Régészeti
terület

24-413

020/8-11
020/13
032

602190

106040

150

mezőgazd.
művelés

Régészeti
terület

24-413

020/7-8

602690

105850

157

24-413

020/7

602850

105550

155

24-413

026/52-53

602590

105200

155

24-413

026/51-52

603700

105200

155

mezőgazd.
művelés
mezőgazd.
művelés
mezőgazd.
művelés
mezőgazd.
művelés

Régészeti
terület
Régészeti
terület
Régészeti
terület
Régészeti
terület

24-413

024/66-68
024/38
022/5

603510

104660

152

mezőgazd.
művelés

Régészeti
terület

24-413

017/14-17

603890

104690

145

mezőgazd.
művelés

Régészeti
terület

24-413

024/33

604030

104890

145

mezőgazd.
művelés

Régészeti
terület

24-413

604160

104650

140

mezőgazd.
művelés

Régészeti
terület

Régészeti
terület
bővült 10.
lh

24-413

514/2
514/4-16
024/27
014/14
016,
537-538,
555-560,
544-552,
017/1-12,
514/1,
522-533,
017/10
521/1-2,
517-520,
516/1-2,
512—13,
515
021/1

604120

104500

145

mezőgazd.
művelés

24-413

026/19-22

604190

105130

150

mezőgazd.
művelés

Régészeti
terület

24-413

368-370,
366, 389,
357-358,
355/1,
365, 376
353-354,
356, 359,
361/1,
362-364,
355/2,
350-352,
345-346,
383-387,
371-373,
328/5

604724

104599

145

építkezés,
közművek

Régészeti
terület

23.

87133
nyilvántartott

Petőfi utca környéke

Település,
középkor

24-413

24.

87129
nyilvántartott

Bányász utca

Település,
őskor

24-413

25.

új
megfigyelés

Kistengeri-rétek

26.

új
megfigyelés

Svájci-hegy alja

27.
28.

új
megfigyelés
új
megfigyelés

Kismányoki-kertek
Szénbánya

Település,
bronzkor
Település,
bronzkor
Település,
római kor
Település,
újkőkor
Település,
bronzkor

42/16
42/17,
634-635,
348,
347/1,
335, 342,
343,
42/14-21,
49-50,
349, 344,
633/4,
341,
390/1,
340/1
340/2,
028/10, 87
80, 246248,
79, 73,
74/1
74/2, 68/2
94, 42/2325
42/27-39,
337, 42/61
85,69/4,
68/1, 83
390/2, 334
84, 65/1
332, 331
91, 90, 70,
328/1, 71,
82, 89, 86,
76, 75, 67,
63-64, 92,
333,
328/2, 72,
69/3,
330/1
81, 328/3,
93, 78, 77,
96/2, 96/1,
95/1, 97100, 156,
102-106,
55-61, 338,
336, 339,
66,
42/49,42/2
6, 28, 39,
42/53-59,
88/2,

605155

104732

140

építkezés,
közművek

Régészeti
terület

605133

104505

135

építkezés,
közművek

Régészeti
terület

24-431

049/8

604830

103500

140

építkezés,
közművek

Régészeti
terület

24-431

049/3,5,10

604940

103530

140

építkezés,
közművek

Régészeti
terület

24-431

049/7

605050

103610

140

24-431

072/30-33

603800

102170

260

építkezés,
közművek
építkezés,
közművek

Régészeti
terület
Régészeti
terület
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29.

Csala puszta

Település,
középkor

24-431

691-692,
696/3,696/
4, 710-719,
696/1,
700-708,
721-723,
736/1,
735,729732, 727,
726/1-2,
724-725,
669/3,
736/2,
733734,737739,
694-695,
697-699,
693/1,
666,
740/1,
669/4

604420

103290

145

építkezés,
közművek

Régészeti
érdekű
terület

* A településrendezési tervben szereplő 6. lelőhely lényegében azonos az örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő 29. (47082) lelőhellyel, ezért
célszerűbb lenne összevonni a kettőt.
∗∗ A 7. lelőhely a terepi megfigyelés szerint nagyobb kiterjedésű, mint azt korábban jelezték. A vonatkozó térképrészleten csak a bővülés területét
jeleztem.
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Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
Nagymányok szabályozási tervének módosításakor (2005) Örökségvédelmi hatástanulmány készült,
mely meghatározta a település épített örökségének védett illetve védelemre javasolt elemeit,
épületeit valamint lehatárolta a helyi védelemre javasolt területeket. A település helyi építési
szabályzatában rögzítette a védett épületekre, területekre vonatkozó követelményeit. E rendelet 2.
sz. melléklete rögzítette a műemléki védelem alatt álló illetve a helyi védelemre javasolt ingatlanokat,
a területi védelem elemeit.
A település számos a katolikus hitélet keretén belül épült értékes elemmel rendelkezik, mint a
plébániaház - mely közvetlenül a templomépítés után épült 1786-ban - a község négy kápolnája melyek jelenleg is szép felújított állapotban színterei a körmeneteknek –az 1797-es a szőlősök
oldalában épült kálvária - három fakereszttel és tizennégy téglából épült állomással - továbbá a város
központjában található Nepomuki Szent János-szobor illetve Szent Vendel-szobor 1884-ből.
Műemlék, műemlékegyüttes
Műemléki érték: minden olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely, terület (illetve ezek
maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk
múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű történeti,
művészeti, tudományos és műszaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival
együtt. (Forrás: Forster Központ)
Műemléki értékek, amelyet a 2001.évi. LXIV. törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak:
Országos védelem alatt álló épületek
Azonosító

Törzsszám

megnevezése

cím

hrsz.

környezet

8679

4123

R.k. plébániaház

Táncsics u. 7.

390/2

334, 335, 390/1, 347/1, 348, 349, 350, 351,
387, 388, 391

A r. k. templom szomszédságában, az utcavonaltól kissé beljebb, szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes,
csonkakontyolt nyeregtetős, alápincézett épület, É-i végéhez támaszkodó, keskenyebb, nyeregtetős
toldalékkal. Kéttraktusos, síkmennyezetes belső, eredeti nyíláskiosztás részben 18. század vége, 19. század
eleje.
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Országos védelem alatt álló épületek
Azonosító

Törzsszám

megnevezése

cím

hrsz.

12157

11377

R.k. templom

Táncsics u. 9.

390/1

környezet

336, 388, 390/2, 335, 348, 387, 347/1, 338, 337

A középkori templom helyén épült a mai, Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt római katolikus
templom 1783-ban, barokk stílusban. Hegedű ablakos homlokzati tornya, háromboltszakaszos, keskeny
félköríves szentéllyel kialakított alaprajzi elrendezése, szép részletképzésű berendezései (melynek egy része
apécsi székesegyházból való) szint a kor stílusát képviselik.
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Országos védelem alatt álló épületek
Azonosító

8679

Törzsszám

megnevezése

cím

hrsz.

környezet

4123

Nepomuki Szent
János-szobor

Petőfi u.

632/2

632/1, 633/3, 637/2, 637/1, 582, 635, 1

Tolna megyében is sok hídon látható az a papot ábrázol, barokk kiképzésű szobor, amely a hidak szentje s a
gyónási titok vértanúja, Nepomuki János. A híd szomszédságában, a 65. számú ház telkén elkerítve, hasáb
alakú talapzaton álló, a kezeiben feszületet tartó szentet, papi ornátusban ábrázoló, festett kőszobor, a
nagymányoki hídon átkelőket vigyázza.

Helyi védelem
Első fokozatú helyi védelemben ( H1 ) részesült épületek
sor
utca, házszám
Helyrajzi szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Petőfi u.
Rákóczi u.
Táncsics u.
Dózsa Gy. u. 4.
Külterületen
Táncsics u. 2.
Táncsics u. 19.
Vörösmarty u. 24
József A. u. 6.
József A. u. 8/A
1231 út mentén
Zártkertek felé

633/2
347/2
371
420/2
028/2
348
383
26
684
686/1
1230
1229

funkció

Szent Vendel szobra
Kápolna
Kápolna
Kápolna
Kápolna
Iskola
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Öregek otthona
Irodaház
Kálvária

Helyi védett területek

13. Ady Endre utcai pincesor
14. Kossuth utcai pincesor

250-284, 287-301, 304, 305, 308, 309, 310, 313, 314, 315/1, 317319, 321
490-513, 515-536,
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NAGYMÁNYOK ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGE – VÉDETT ÉPÜLETEK, ÉS TERÜLETEK
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NAGYMÁNYOK ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGE – RÉGÉSZET
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1.15 KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT

1.15.1. Közúti közlekedés, hálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok
Közúti közlekedés, hálózati kapcsolatok, csomópontok problémái
Nagymányok Város a Völgység déli peremén, Baranya megyébe részben benyúlóan helyezkedik el, a
bonyhádi járáshoz tartozik. Jogállása: város. A település déli része dombos, az északi viszonylag sík.
Településszerkezete organikusan fejlődött, a főbb közlekedési vonalak már a 18. szd. végi katonai
felmérésen is szerepelnek. Jelentős területi fejlődést a szénbányászat megindulása eredményezett,
ekkortól jött létre a Falu és Csala-puszta mellett az Öregtelep és Újtelep, amelyek csatlakoztak a
korábbi szerkezethez.
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
szomszéd települések közül Kismányokra, Váraljára, Györére és Izménybe a 6534-es összekötő útból
kiágazó bekötő utak vezetnek.
A település és közvetlen környékének országos közúthálózata:

forrás:kira.gov.hu
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A település ma már egyetlen állami tulajdonú útjának 2014. évi forgalmi adatai:
6534 j. ök. út, Petőfi S. u.
áll. helye: 10+061, érv. szak.: 5+084 – 10+062 km, 2 forg. sáv, mért
szgk

ktgk

autóbusz
egyes
csukl.

1448

497

54

3

köz.

tehergépkocsi
nehéz pótk. nyerg.

spec.

45

8

0

14

10

mkp

kp

lassú

össz
db/nap E/nap

55

27

6

2167

2345

MÓF: 232, kapacitás: 2000 E/ó, kihasználtság: 12 %
forrás: országos közutak 2013-ra vonatkozó keresztmetszeti forgalma, Magyar Közút ZRT

Az úthálózat csomópontjai egy kivétellel a legegyszerűbb szintbeni típusúak, jelzőlámpás irányítás
nélkül, többnyire a csatlakozó utak alá-, fölérendelésével, kis részben egyenrangú útkeresztezésként
kialakítva.
1.15.2. Belső úthálózat

Belső úthálózat konfliktusai, problémái
A belső forgalom nagyságát befolyásoló mutató, a motorizációs szint (amit az ezer lakosra jutó
személygépkocsik száma jellemez) Nagymányokon 2012 és 2013 években kissé visszaesett, a 2011-es
szintet 2014-ben érte újra el. 2000-ben az országos szinten, de a bonyhádihoz és szekszárdihoz
képest alacsonyabban indult fejlődés során az országos szintet ma már meghaladta, a szomszéd
nagyobb településékét pedig utolérte a motorizáció.
380
360
340
320
Nagymányok

300

Bonyhád

280

Szekszárd

260

országos

240
220
200

forrás:KSH, saját számítással

A hálózati infrastrukúra főbb jellemzői 2014-ben
–
–
–
–

állami utak hossza
önkormányzati kiépített utak
önkormányzati kiépítetlen
önkormányzati járdák

0,661km
15,2 km
32,7 km
14,2 km
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Az adatok 2004 óta lényegében stagnáltak, egyetlen jelentősebb változás a 65166 j. Nagymányok
bányaút törlése az állami úthálózatból és fölvétele az önkormányzati utak közé.
A belterületi úthálózatot az állami és önkormányzati utak összefüggő rendszere alkotja. Az állami
tulajdonú összekötőút a műszaki előírás szerint gyűjtőút, B.V.c-C tervezési osztályba sorolható, míg az
önkormányzati tulajdonú utak osztályát a településszerkezeti terv határozza meg.
A hálózat az északi településrészen természetes fejlődésű, a Falu északkeleti csücskében tervezett,
míg a déli Csalapusztán és a Telepeken tervezett jegyeket mutat.
Az utak keresztmetszeti kialakítása során az összekötő út belső szakasza mellett néhány nagyobb
forgalmú, de keskeny önkormányzati út is belterületi útprofilú. Sok helyen épült az úttest mellett
olyan burkolt árok, amelynek veszélyességét nem csökkenti kiemelt útszegély.

forrás: Google

Az utak többsége a szükségesnél gyengébb minőségű, burkolatuk töredezett.

forrás: Google
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Valamennyi útkereszteződés szintbeni, jelzőlámpás forgalomirányítás nélküli. Túlnyomó többségük
jelzőtáblás elsőbbséggel szabályozott, a hosszabb útszakaszok élveznek elsőbbséget a rövidebbekkel
szemben. Ez a megoldás a városlakóknak könnyen értelmezhető.
KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT HIERARCHIÁJA

A településen 2005 és 2014 között a KSH adatai szerint összesen 7 súlyos és 7 könnyű sérüléses
baleset történt. A legrosszabb év a 2007-es volt,3 súlyos és 1 könnyű sérüléses eseménnyel.

1.15.3. Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés)
Közösségi közlekedés értékelése, problémái
Nagymányokon a közforgalmú közlekedést a helyközi autóbuszvonalak és a vasútvonal járatai látják
el. A buszközlekedés sűrű, munkanapokon Bonyhád felé 46, visszafelé43; szászvár irányában24, míg
onnan 26 járat közlekedik. A járművek a Petőfi S. utcát, az összekötő út keleti szakaszát valamint a
Liszt F. utcát használják.
A belterületen 3, a külterületen 1 megállópár működik. Egy megálló kivételével utasváróval is
rendelkeznek. A megállók 300 méter sugarú hatásterülete a lakott terület kisebb részét fedi le.
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A Völgységi-patak völgyének északi peremén, az összekötő úttal párhuzamosan halad az 50.számú
Dombóvár – Bátaszék regionális vasúti pálya. Az állomásépület a Liszt F. utcai végen van, az autóbuszmegálló közelében.
Munkanapokon Bátaszék irányában 4, visszafelé 5; Dombóvár felé 5, vissza szintén 5 vonat jár.
A pályát 3 helyen keresztezi közút. A Malom utcai szintbeni, fénysorompóval biztosított, A Bem utcai
külön szintű, korlátozott magasságú és szélességű űrszelvénnyel; a Liszt F. utcai szintbeni fény- és
félsorompóval biztosított.
Az állomásból iparvágány ágazik ki az egykori bánya felé. Két szintbeni útkeresztezése jelzőőrrel
biztosított.
BELTERÜLETI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT

1.15.4. Kerékpáros és főbb gyalogos közlekedés
Kerékpáros és főbb gyalogos közlekedés konfliktusai
Kerékpáros közlekedés
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,
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amely esetén a kerékpárok többi járművel azonos pályán történő, elválasztás nélküli közlekedése már
nem minősül biztonságosnak.
A településen nincsenek kerékpárforgalmi létesítmények. A biciklisek a forgalmas út menti járdát
használják.

forrás: Google

Gyalogos közlekedés
A városban majdnem minden utcában épült járda, de ezek általában keskenyek és rossz minőségűek,
gyaloglásra alig, babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedésre egyáltalán nem alkalmasak.
Szakszerűen megépített gyalogos-átkelőhely az összekötő úton két helyen van.
Egy fontos utca funkcióra alkalmatlan járdáját mutatja az alábbi fénykép:

forrás: Google
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Nincs járda a Móricz Zs. utca betonburkolatú szakaszán. Ez a magoldás megfelelő lehet lakó-,
pihenőterület kijelölése esetén.
1.15.5. Gépjármű-elhelyezés, parkolás
Gépjármű-elhelyezés, parkolás konfliktusai, problémái
Az úttestek melletti földpadkák többnyire lehetővé teszik a személygépkocsival történő leállást, a
lakótelkek pedig a járműtárolást. A burkolat nélküli állapot azonban köztisztasági és
közlekedésbiztonsági szempontból egyaránt aggályos. Jó minőségű leállósáv csak az összekötő úton
készült.
Burkolat nélküli leállósávot mutat az alábbi fénykép:

forrás: Google

Az összekötő út menti közcélú létesítmények laza telepítése lehetővé tette az úton kívüli önálló
parkolóterületek kialakítását.
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1.16. KÖZMŰVESÍTÉS

1.16.1. Vízi közművek
Vízgazdálkodás és vízellátás
Nagymányok község vízellátását a Nagymányok – Kismányok - Váralja települések vízművéről
biztosítják. Nagymányok közigazgatási területén a vízellátó rendszer üzemeltetését a 2012. május
31.-én kelt Bérleti - Üzemeltetési szerződés alapján a Mezőföldi Regionális Vízi közmű Kft. (7030 Paks,
Kölesdi út 46.) végzi.
A vízmű által szolgáltatott vizet 5 db mélyfúrású kút biztosítja, melyek közül 2 db kút található
Nagymányok közigazgatási területén:
5/B jelű fúrt kút
helye

kataszteri
száma

létesítés
éve

EOV X

EOV Y

Z

mélység

nyugalmi
szint

üzemben kitermelt
legnagyobb mennyiség

026/10

K-15

2015

104788,95

604206,92

134,5
mBf

104,0 m

-4,1m

250 L/min
(-27,7 leszívási szinten)

Az 5/B kút a korábbi 5/A jelű kút felújításaként jött létre melléfúrásos technológiával, mivel az 5/A
kút földmozgás miatt 2014 augusztusában beomlott. A kút műszaki átadására 2015 szeptember 28án került sor.
6 jelű fúrt kút
helye

kataszteri
száma

létesítés
éve

EOV X

EOV Y

Z

mélység

nyugalmi
szint

üzemben kitermelt
legnagyobb mennyiség

026/10

K-12

1995

104788

604203

133,8
0 mBf

150,0 m

-12,7m

300 L/min
(-34,0 leszívási szinten)

Nagymányoki mélytározók:
– hasznos térfogat: 3 x 50 m3
– anyaga: vasbeton
Váralja magastározók:
– hasznos térfogat: 2 x 50 m3
– anyaga: vasbeton
– fenéklemez szint: 196,5 mBf
Vízműtelep mélytározók:
– hasznos térfogat: 2 x 50 m3
– anyaga: vasbeton
Nagymányoki hálózatba tápláló nyomásfokozó szivattyúk (2+1 db):
– Q= 400 L/min
– H=81 m
A vízmű elosztó hálózata:
– Nagymányok: 12150 fm
– Kismányok:
2092 fm
– Váralja:
4772 fm

97

Hálózat:
Összekötő vezeték

Nyersvíz vezeték

Technológiai vezeték

Átmérő
NA150
NA200
Átmérő
NA80
NA100
Átmérő
1”
NA100
NA150
NA200

Anyag
KM-PVC
KM-PVC
Anyag
KM-PVC
KM-PVC
Anyag
KPE
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC

Hossz
2743 fm
200 fm
Hossz
4299 fm
1999 fm
Hossz
28,2 fm
12,0 fm
103,0 fm
71,7 fm

Lakossági bekötések száma: 1020 db
Locsoló mérők száma: 26 db
A kutakból nyert nyersvíz vas és mangán tekintetében meghaladja az 201/2001 (X. 25.) Korm.
rendelet szerinti ivóvízre vonatkozó határértékeket, így felhasználás előtt a tisztítása szükséges.
A nyers víz kezelését előklórozás után 2 db RADIFERM típusú radiálszűrő végzi. A kezelt vizet
utóklórozzák, majd 2 db 50 m3-es kiegyenlítő medencébe jut, ahonnan nyomásfokozó szivattyúk
segítségével kerül betáplálásra a településeket ellátó elosztó hálózatokba.
A szűrők visszamosatásából származó visszamosó víz (technológiai szennyvíz) betonlappal burkolt
iker kialakítású vasiszap ülepítő műtárgyba jut. A túlfolyóvizek befogadója a Völgységi patak.
A vízmű létesítményei érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek (Vksz.: B.XXV/82),
melynek érvényességi ideje: 2020.07.31.
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/2513-11/2015 ált. ügyiratszámú módosító
határozatának 4.12. pontja a vízbázis védőidomának, védőterületének kijelölését írta elő. A kijelölés
iránti kérelem beadási határidejét 2015.12.22-re állapította meg.
A település a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet előírásaival összhangban a módosított 27/2004.
(XII.25.) KvVM rendelet szerint érzékeny és egyben kiemelten érzékeny területen helyezkedik el a
felszín alatti vizek állapota szempontjából. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségi területre
eső településeken fokozott műszaki védelmet kell biztosítani az építmények létesítésekor és a
tevékenységek végzésekor.
Szennyvízelvezetés
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 település 2004 évig csak részben volt csatornázott. Az „Újtelep” csatornázása az 50-es években
valósult meg, az „Öregbánya-telep„ településrész szintén részben volt csatornázott.
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2004 évben megtörtént a csatornázatlan településrészeken is a szennyvíz csatorna hálózat kiépítése
Kismányok szennyvízcsatornázásával egy időben. A szennyvízcsatorna hálózat által összegyűjtött
szennyvizek a bonyhádi szennyvíztisztító telepre kerülnek bevezetésre. A 2004-es beruházás
alkalmával a „Bányatelepi” községrészen a csatornahálózat átépítésre került.
A csatornahálózat teljes körű kiépítését követően a település összes ingatlanán biztosított a
szennyvízbekötés műszaki feltétele.
Az 1950-es években létesült csatorna hálózatok:
„Újtelep” településrész
NA 150
NA 200
NA 250
NA 300

betoncső
betoncső
betoncső
betoncső

920 fm
420 fm
840 fm
620 fm

A jelen időszak állapota:
vezetékek (belterület):
NA 100
NA 150 KG-PVC
NA 200
NA 300
Bekötés
NA 100
NA 150

KM-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
N/A
KM-PVC
KM-PVC

1067,6 fm
4346,7 fm
10690,7 fm
1283,3 fm
580 db
1863 fm
987 fm

Átemelők
Vörösmarty u.
Hunyadi u.
Zrínyi u.
Dózsa u.
József u.
Munkácsy u.
Klapka u.
Várfő u.
K1 külterületi átemelő

325,6 m3/d
29,4 m3/d
3,84 m3/d
5,04 m3/d
16,8 m3/d
2,16 m3/d
47,5 m3/d
38,6 m3/d
374 m3/d

Nyomóvezetékek: 4465 fm - NA 150 KM-PVC
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására az önkormányzat a
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft-vel (7030 Paks, Kölesdi út 46.) kötött közszolgáltatási szerződést
2014.06.10-én.
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Csapadékvíz elvezetés
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.
A külterületi részeken keletkező csapadékvizeket – részben - burkolt árkok vezetik el a település
belterületi részén keresztül a befogadókba (Perczel utca, Jókai Utca, Liszt Ferenc utca).
A bányautak létesítése folyamatban van. Az utak vízelvezetését kétoldali burkolt árkokkal biztosítják.
A Petőfi utca 1-65 házszámú ingatlanok, és a Vörösmarty utcában zárt csapadékvíz elvezető rendszer
létesült.
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.
Felszíni vízrendezés
A település közigazgatási területe a Völgységi patak vízgyűjtőjén helyezkedik el, a csapadékvizek fő
befogadója a Völgységi patak.
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A település közigazgatási területét az alábbi vízfolyások érintik:
Izmény-Györei-vízfolyás
ÉNY-i irányból érkezik a településre, a vasútvonallal párhuzamosan halad a Völgységi-patak
befogadóba. A torkolat előtti szakasz már Kismányok közigazgatási területére esik. A vízfolyás a
Duna-Sió menti Vizitársulás kezelésében van.
A vízfolyásra települve több halastó, illetve záportároló / halastó került kialakításra, ezek üzemi
víztároló kapacitása több százezer köbméter, árvízcsúcs funkciójú tároló kapacitása pedig meghaladja
a millió köbmétert. A tavak közül 2 db esik Nagymányok illetékességi területére, a tavak
magántulajdonban vannak.
Mocsárvölgyi-árok
Északról érkezik a település területére, a felső településrész nyugati felén keletkező csapadékvizeket
szállítja a befogadóba.
Völgységi-patak
NY-K irányban halad végig a település déli részén. A vízfolyás a településen keletkező csapadékvizek
fő befogadója. Dombvidéki jellegű vízfolyás.
A települést érintő vízfolyások szélsőséges vízjárásúak, nyár végén, kora ősszel kisvizűek, árvizeik
tavasszal szokásosak.
1.16.2. Energia

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül alapvetően a villamos energia és a
földgáz áll rendelkezésre. A nem vezetékes energiahordozók közül a tűzifa és a biomassza – bár a
vezetékes földgáz megjelenésével, terjedésével párhuzamosan először kicsit kiszorulni látszott a
piacról – ma egyre inkább és várhatóan a jövőben is jelentős szerepet fog betölteni a település
energiaellátásában.
A villamos energia továbbra is inkább a világítás és technológiai energiaigények kielégítését szolgálja.
A földgáz komplex hasznosításával - beruházási és üzemeltetési költségeiben még elfogadhatóan - a
termikus energiaigények (fűtés, használati melegvíz előállítás és főzés) teljes körű kielégítésére
alkalmas, felváltva a környezetet erősebben szennyező nem vezetékes energiahordozók szerepét.
Automatikus üzemvitelű, kezelést egyáltalán nem igénylő hő ellátási módot csak vezetékes
energiahordozóval lehet megvalósítani. A termikus hő ellátás épületenkénti, lakásonkénti, vagy – és
ez a jellemzőbb az utólagosan fűtés-korszerűsített épületeknél – lakóhelyiségenkénti parapet
konvektoros ellátási móddal került kivitelezésre.
A belterületen, illetve a beépítésre szánt területen a nem vezetékes energiahordozók közül a szén,
olaj és fa, használata egyaránt jellemző a vezetékes gázzal el nem látott, illetve a gázhálózatra nem
csatlakozó telkeken. A szén illetve a tüzelőolajok használata az utóbbi években jelentősen
megcsappant elsősorban nehezebb beszerezhetőségük és magasabb áruk miatt. A kistartályos PB
palackok használata, szintén a gázzal el nem látott ingatlanokra jellemző, elsődlegesen főzési célra.
Az energiaellátás fejlesztési feladatai között kell említeni a megújuló energiahordozók
alkalmazásának szükséges elterjesztését. A szokványosan alkalmazott energiahordozók előállításával
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és hasznosításával jelentkező környezetterhelést túlnyomóan csökkenteni csak a megújuló
energiahordozók alkalmazásával lehet. A környezeti állapot javítása nemcsak helyi, hanem országos
érdek is, amelyre ma már nemzetközi szerződések (Kiotói megállapodás) is köteleznek. A megújuló
energiahordozók közül elsődlegesen a napenergia hasznosítás lehetőségét nem szabad figyelmen
kívül hagyni.
A megújuló energiahordozó hasznosítása – mivel időjárásfüggő – a vezetékes energiaellátás
beruházását nem csökkenti, csak a hagyományos éves energiahordozó felhasználást befolyásolja. A
megújuló energiahordozó hasznosítását szolgáló berendezés jelenleg magas beruházási
költségigénye a várható támogatási rendszer bevezetésével válik megfizethetővé, s egyben
gazdaságossá.
Energiagazdálkodás és energiaellátás
Villamos energiaellátás
A teljes város villamos energiaellátását az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózat ZRt. biztosítja, a Bonyhádi
120/20 kV-os alállomásból két távvezetéken keresztül. A vasúttól északra eső területet „Majos” a
vasúttól délre eső területet a „Máza” 20 kV-os gerinc látja el. A gerincvezetékekről a 20/0,4 kV-os
transzformátorok külön-külön ágaznak le. A gerincvezetékek átépítése részben megtörtént illetve
ütemezetten tervezett, így az ellátás üzembiztonsága jónak mondható.
Nagymányok ellátásában kedvező helyzetet teremt, hogy 20 kV-os hálózati lecsatlakozásokra a
település egész területén jók a lehetőségek.
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.
Az Iparterület villamos energia ellátására az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózat ZRt. kiépített egy új
transzformátor állomást. A transzformátor állomás jelenleg két ipari nagyfogyasztót lát el villamos
energiával. Ezzel a beruházással egy időben kiépült egy 0,4 kV-os földkábeles hálózat is a kisebb
fogyasztási igények kielégítésére. Az Iparterületen területén új villamos igények jelentkeztek, ezen új
igények miatt egy újabb 0,4 kV-os földkábeles hálózatot építenek ki 200 m hosszban. Ez jelenleg
tervezési fázisban van. A kivitelezésre az idei év végén kerülhet sor.
A települést ellátó hálózaton folyamatosan végeztek illetve végeznek rekonstrukciós munkákat. A
kisfeszültségű (0,4 kV-os) hálózatokkal a meglévő igények kielégítése biztosított.
Közvilágítás
A település közvilágítása a mai viszonyok között korszerűnek mondható. A hálózat korszerűsítési
munkái a korábbi években elkészültek. Az utcák fényigény szerinti besorolása megtörtént, ennek
megfelelően került megtervezésre a rekonstrukció.
A korszerűtlen fémizzós és higanygőz világítás korszerű kompakt lámpákkal került kiváltásra, ezzel
gazdaságosabbá vált a közvilágítást. A megvilágítás egyenletessé vált és minősége javult.
A településen a közvilágításhoz 27 kandeláber van, amelyek lámpatestei egyenként 150W
teljesítményűek, továbbá 316 db kompakt fénycsöves lámpatest van még a városban.
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Földgázellátás
Nagymányokon összesen 689 fogyasztási helyen használnak vezetékes földgázt, ebből 666 db családi
házas lakossági felhasználás. Az értékesített gázenergia 2015-ben 853,3 ezer m3, melyből a
háztartásokhoz jutott 591,5 ezer m3. A gázbekötéssel rendelkező lakások a termikus igényük komplex
kielégítésére (fűtésre, használati melegvíz termelésre és főzésre) használják a földgázt.
A település gázellátása az 1997. évben valósult meg, 2013-ban kibővült az Déli Iparterület
gázellátásával. A nagyközépnyomású Bonyhád-Nagykónyi távvezeték a településtől északi irányban
halad, arról való leágazással egy 12/4 bar-os gázfogadó és gáznyomáscsökkentő állomáson keresztül
történik a település gázellátása (ütemezés szerint 2017-ben felújításra kerül). Az átadó az Erkel és
Kölcsey utcáktól északra eső területen épült meg a belterület határától körülbelül 100 m-re. (A
gázfogadó-átadó helye a nagymányoki 030/50 hrsz.-ú ingatlan).
Az átadón keresztül Nagymányokon kívül Kismányok és Váralja községek ellátását is biztosítják. A
hálózatépítés beruházója a DD. Gáz ZRt. Pécs volt, jelenleg a vezetékrendszer tulajdonosa és
üzemeltetője ezen cég jogutódja az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózat ZRt.
Az átadó és az ellátó elosztóhálózat adatai:
Átadó típusa: 12/4 nyomáscsökkentő állomás
Vezetékek (2008-as adatok lapján):
Nagyközépnyomású gerincvezeték:
átm:

250

KPE

670 fm

átm:
átm:
átm:
átm:
átm:
átm:

200
160
110
90
63
32

PE
PE
PE
PE
PE
PE

5 fm
1241 fm
1103 fm
1618 fm
3631 fm
6638 fm

átm:
32
átm:
20
Összesen:

PE
PE

394 fm
5557 fm
20851 fm

Középnyomású elosztó hálózat:

Leágazó vezetékek:

Az elosztóhálózat a településen teljeskörűen kiépített, alkalmas az összes ingatlan gázellátását
biztosítani.
A városban távhőellátó, illetve más energiaellátó rendszerek nem üzemelnek.
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1.16.3. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
települési elemei

Napenergia
A napenergia hasznosítása szempontjából hazánk természeti adottságai kedvezőek, a napsütéses
órák éves száma Magyarországon 1750–2050, ezen belül Nagymányok éves szinten 2020- 2080 órát
mutatott. Az adottságok kihasználása azonban még éppen csak megkezdődött.
A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege Magyarországon (2000-2009)1

Megfigyelhető a napfénytartam és ebből következően a globálsugárzás jellegzetes évi menete, a
nyári hónapokban van a maximuma (havi 230-250 óra), míg november-január időszakban a
minimuma (havi 50-70 óra).

1 http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/sugarzas/
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Globálsugárzás alatt a Napból érkező közvetlen sugárzás valamint az égbolt minden részéről érkező
szórt sugárzás összegét értjük. Az ehhez szükséges kiinduló adatok alapján (80-800 Watt/m2, éves
szinten a globálsugárzás mértéke 4350 – 4500 MJ/m2).

Ez a beeső éves energiamennyiség éves szinten jelentős eltéréssel fogható munkára. Az adatokból
látható, hogy a napenergia nagyobb mértékű kihasználására elsősorban a tavasztól- őszig tartó
időszakban van lehetőség. A hasznosítás módja lehet hőtermelési célú (jelenleg elsősorban
napkollektorok, később akár fókuszált hőtermelés), és villamos energia célú, fotovoltaikus
(napelemekkel), mely utóbbi esetén a felhasználás helye és éven belüli időtartama is szélesebb
spektrumban valósulhat meg.
A hőtermelés kiegészítése napkollektoros rendszerekkel szokásos megoldás. Alkalmazását
alapvetően két tényező befolyásolja:
-

Rendelkezésre álló megfelelő méretű, hajlásszögű felület,
A hőenergia befogásának és tárolásának gazdaságossága.

Köztudott, hogy a napkollektorok által befogható „energiasűrűség” csekély, ebből adódik, hogy a
napkollektoros rendszerek megtérülése máig 12 év körüli a nagy kollektor felületből, és a kapcsolódó
rendszerek árából adódó magas beruházási költségek miatt. Ez, szemben a napelemes rendszerekkel,
jelentősen nem javult az utóbbi évtizedben. A napenergiának a fűtésbe történő bevonása a meglévő
rendszerek esetén technikailag magas hőmérsékletű (max. 80-90°C) napkollektoros rendszerekkel és
jól méretezett hőtároló tartályokkal oldható meg. Ezzel az átmenti időszakok fűtési energiahordozó
igénye csökkenthető.
A fentiek miatt a napkollektorok alkalmazása elsősorban uszoda, sportlétesítmények öltözője, illetve
a családi házak esetén lehet indokolt és gazdaságos.
A fotovillamos energiatermelés lehetőségei igen széleskörűek Nagymányokon. Az éves besugárzási
értékek alapján egy kW telepített napelemes rendszer kapacitás mellett évi 1100 kWh/év
energiatermeléssel lehet számolni. Ez alapján egy átlagos háztartás 2,5 – 3,5 kW kapacitás létesítése
mellett tudja éves villamosenergia igényét biztosítani. A rendszerek telepítésének elsősorban nem a
helyi elméleti napenergia potenciál jelenti ma és a közeljövőben sem a korlátait, hanem annak
telepítési költsége, illetve idővel a továbblépés akadálya lehet helyi szinten a rendelkezésre álló,
megfelelő felület megléte és biztonságos biztosítása. A jelenlegi szabályzás mellett háztartási
méretben, 50 kW kapacitásig, illetve az éves energiafogyasztás mértékéig (a kisebb korlát veendő
figyelembe) a fotovoltaikus rendszerek létesítése nem engedély köteles, mindössze hálózatra
termelés esetén a kialakítandó műszaki rendszerhez a hálózati szolgáltató hozzájárulása, továbbá egy
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kétirányú (áram fel- és letöltésére is alkalmas) villanyóra kiépítése szükséges. A következő kategóriát
az 500 kW kapacitásig szóló kiserőművek telepítése jelenti, amelyek esetén még reális, belátható
időn és költségen belül kapható meg a naperőművek telepítéséhez szükséges hozzájárulás. Ez a
korlát az oka annak, hogy Magyarországon eddig csak ez alatti, jellemzően 499 kW kapacitást
megcélzó rendszerek telepítése történt meg (legutóbb pld. Veszprémben fixen, az ormánsági Sellyén
pedig nap mozgását követő állványos megoldással). Az ezeknél nagyobb rendszerek letelepítését a
jelenlegi szabályzás nem ösztönzi. A legújabb szabályzók fényében azonban Magyarországon a saját
energiaigény kielégítése feletti részek megtérülése nehezen számítható (lásd 2015-től a napelemes
rendszerek új környezetterhelési díja, továbbá az átvételi ár mintegy 30 %-kal való, előre nem látható
csökkentése). A fotovoltaikus rendszerek létesítési költsége a 2011-es, 1,1 millió Ft/kW fajlagos
költségről mára az <500 ezer Ft/kW fajlagos költségre estek vissza, elsősorban a kínai gyártók
nemzetközi megjelenésének köszönhetően. Az európai-kínai dömpingár-vita ellenére is ezen ár nem
emelkedett, ellenben egyes számításokkal, ennek a fajlagos költségnek akár a további 25 %-os
csökkentése várható (a közeljövőben közel 20 %-ra növekvő hatékonyságnak, és a bővülő termelési
kapacitásnak és volumennek köszönhetően). Ezen a trenden a hazai új terhek, mint például a
környezetterhelési díj sem változtatott alapvetően.
A fotovoltaikus rendszerek esetén ma – támogatás nélkül is! – jellemzően 10-12 év körüli megtérülési
idővel számolhatunk, ami villamos melegvíz termelés mellett akár 7-8 évre is leszorítható. A
támogatási lehetőségek igénybe vétele mellett ez a megtérülés már 40-50 %-os támogatás mellett is
nagyon népszerűvé teszi ezen rendszerek alkalmazását. A jövőben fel kell arra készülni, hogy
Nagymányok településen is megjelenhetnek a napelemek a tetőkön, ami esetleg negatív
településképi szempontok mellett (bár ez szubjektív szempont), növekvő helyben maradó
bevételeket jelent (mivel az energiaszolgáltatóknak eddig fizetett háztartási fogyasztás nem áramlik
ki a településről). A jövőbeli kiserőművi (<500 kW) telepítési lehetőségek megvizsgálásával a
település a szabályzásában elősegítheti ezen rendszerek megjelenését, akár termelő kapacitások,
akár saját kapacitások kielégítési céljából (pld. egy nagyobb termelő üzem esetén). Emiatt a település
jelentősebb kapacitású, középfeszültségű hálózata mentén szükséges megvizsgálni ezen telepítések
szabályzási feltételeit.
Biomassza
Magyarországon döntő többségben a biomasszának és mellette még a geotermikus
energiatermelésnek van nagyobb jelentősége. Utóbbi kihasználtsága azonban lényegesen elmarad a
többi megújuló energiaforráshoz képest, elsősorban a magasabb beruházási költségének és a
bonyolultabb kivitelezésének köszönhetően.
Nagymányok esetén a település környezete jelentős erdőállománnyal bír, ezzel komoly fás szárú
biomassza potenciállal rendelkezik. Minden tonna fa felhasználása csökkenti a földgáz alapú fosszilis
energia felhasználását, ezzel csökkenti a település CO2 kibocsátását. A biomassza alkalmazási
lehetőségei széles körűek: az otthoni, modern, 85 % feletti hatásfokú faelgázosító kazánoktól, az
intézményeket ellátni képes, 100 kW névleges teljesítmény feletti faapríték kazánokon át, a jövőben
felértékelődő faapríték alapú kiserőművekig, vagy éppen a cellulóz alapú szénhidrogén alapú
üzemanyag előállításig.
Ezen túl jelentős potenciál van a településen keletkező lágyszárú és fás szárú melléktermékek
energetikai célú hasznosításában. A mezőgazdaság állattartási kapacitásai és volumene fejlődése
magában rejti a biogáz termelés jövőbeli lehetőségének megteremtését is, mivel akár a baromfi, akár
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a sertés-trágya, a mezőgazdasági melléktermékekkel (szalma) egy 500-1500 kW teljesítményű biogáz
kiserőmű létesítését is lehetővé teszi.
Szélenergia
A szélsebesség évi középértéke 2,0–4 m/s között alakul hazánk területén, ez a szélsebesség a
szélenergia hatékony hazai hasznosítása szempontjából nem mondható kedvezőnek. Ez az érték
európai viszonylatban alacsonynak mondható, emiatt hazánk mérsékelten szeles területnek számít.
Ezen túl a település külterületi adottságai sem kedveznek szélerőmű-farmok létesítésének. A
kisléptékű, 2-8 kW-os névleges teljesítményű szélerőgépek telepítése az elektromos hálózattal
ellátott térségekben gazdasági okokból nem valós alternatíva, mivel a kisebb súrlódás és a felszíni
akadályok miatt szükséges magasságra való felhelyezés tartószerkezete olyan költséget jelent, amit
ha az egyre gazdaságosabb napelemes rendszerekre fordítunk, akkor egyenletesebben,
gazdaságosabban termelő rendszereket létesíthetünk.
Az elektromos ellátással nem rendelkező területeken szintén ezen gazdaságossági okok miatt ma és a
jövőben egyre gazdaságosabb napelemes rendszerek még akkumulátor telepekkel együtt is
gazdaságosabb megoldást kínálnak a szélenergiánál. Ahol az ellátásbiztonság miatt ennek vizsgálata
mégis felmerül, ott a vezetékes hálózati lecsatlakozás lehetőségétől 2-2,5 km feletti távolság esetén
merülhet csak fel ezek megjelenése. További lehetőségként a vízkiemelést szolgáló szélerőgépek
telepítése merülhet fel, elsősorban a külterületi majorok/tanyák esetén.
Hőszivattyúk
Napjainkban egyre inkább elterjedőben vannak a hőszivattyúk, amelyek szintén a környezetben
fellelhető energiaforrásokat aknázzák ki. A hőszivattyúkat primer energiaforrásuk szerint három
csoportba sorolhatjuk: levegő – víz, víz – víz és föld – víz típusúak.
A levegő-víz (levegő: hőnyerő közeg, víz: hőátadó közeg) hőszivattyúknál a külső levegő
hőmérsékletét használjuk fel a berendezésben lévő víz felmelegítésére. Előnyei közé tartozik, hogy
egyszerűen és olcsón telepíthető, nem igényel előkészítést, bárhova lehet telepíteni. A fűtési
rendszerekhez könnyen integrálható, valamint nincs nagy beruházási költsége. Hátránya, hogy
gazdaságos használata jelentősen függ a levegő hőmérsékletétől, ezért sok helyen kiegészítő
berendezést igényel.
A víz-víz hőszivattyúk esetén a talajvíz, közeli folyó, vagy tó vizének hőtartalmát használjuk fel.
Előnyei mind közül a legmagasabb hatásfokot tudja elérni. Passzív hűtés kialakításának is van
lehetősége, valamint jól méretezett rendszer esetén kiegészítő fűtést nem igényel. Hátrány, hogy
nagy mennyiségű víz áramoltatása szükséges. Jelentős munkálatokra és hosszú előkészítésre van
szükség. A kút elapadása esetén nem működik.
A föld-víz hőszivattyúk lehetnek kollektoros vagy szondás kialakításúak. A kollektoros föld-víz
hőszivattyúk egy kb. 1.5-2m mélyre fektetett nagy felületű csőkígyón keresztül hasznosítják a földben
rejlő hőenergiát. A szondás kivitel kb. 60-100 m mély lyukakba helyezett csövekből áll. Előnye az
állandó és jó COP érték (4 – 5), a jövőbeni működése biztosított, nem kell a kiapadástól tartani. Jól
méretezett rendszer esetén nincs szükség kiegészítő fűtésre. Hátránya, hogy nagy földmunkát
igényel. A talajszondás rendszernél a fúrási munkák jelentősen megdrágíthatják a beruházási
költséget. A kollektoros rendszer esetében pedig nagy földterületre van szükség a csővezetékek
lefektetéséhez. [3]
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Települési elemek
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.
A megvalósított önkormányzati intézmény-felújításokat, energiahatékonysági fejlesztéseket az
következő fejezet 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.
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Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
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. Ezen felújításokat részletezve az
alábbiakban ismertetjük.
1. Nagymányoki Polgármesteri Hivatal:

Az épület melléképületével együtt 588 m2 alapterületű, egyszintes nyeregtetős. Az épület
együttesen 2004 és 2006 között teljes körű felújítási munkák mentek végbe. Ezek során új,
egyedi, hőszigetelt üvegezésű, műanyag nyílászárók lettek beépítve. A homlokzatokat 5 cm
vastag polisztirol alapú hőszigetelő anyaggal borították be. A fűtési rendszer lapradiátoros
központi fűtés, termosztatikus szeleppel ellátva. A hőtermelője 2 db Thermomax típusú
atmoszférikus tűzterű, melegvíz gázkazán, öntöttvas tagos hőcserélővel. Melegvíz ellátása 1 db
75 liter űrtartalmú gázbojlerrel történik. Az épületegyüttes villamos szükségleteinek fedezésére 9
kVA teljesítményű napelem rendszer került elhelyezésre KEOP-4.10.0/N/14 számú támogatási
konstrukció keretében.
2. Sportcsarnok:
Az épület kétszintes, összesen 1192 m2 alapterületű, tetőszerkezete úgynevezett szamárhát ív
zsindelyfedéssel. Az épület 2015-ben a legújabb energetikai követelményszintnek megfelelő
szintű felújításra került. A homlokzatokat 15 cm vastagságú polisztirol hőszigeteléssel borították
be, a tetőbe összesen 30 cm hőszigetelés került, illetve a nyílászárókat 3 rétegű, hőszigetelt
üvegezésűre cserélték. Az épületben kétféle fűtési megoldás van, a csarnok részben 4 db
gázüzemű sötétsugárzó van elhelyezve, a szociális blokk részben, illetve az előtérben pedig
radiátoros központi fűtés van, melyet 1 db Thermomax típusú gázkazán lát el. A használati
melegvíz előállítására 2 db 200, illetve 1 db 50 literes villanybojler van beépítve.
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3. Művelődési ház:
Az épület szintén kétszintes, összes alapterülete 351 m2, lapostetős kialakítású. Egy zárt folyosón
keresztül közvetlen összeköttetésben van a Sportcsarnokkal. Energetikai felújítása a
Sportcsarnokkal együtt 2015-ben megvalósult. A homlokzaton 15 cm, a tetőn 20 cm hőszigetelés
van, a nyílászárók 3 rétegű hőszigetelt üveggel ellátottak.
A fűtési rendszere is közös a Sportcsarnokkal, Hajdú típusú lapradiátorokkal és hagyományos
szelepekkel szerelve. Melegvíz ellátása 1 db 80 literes villanybojlerrel történik.
4. Nagymányoki Pitypang Óvoda:

Az épület kétszintes, összes alapterülete 781 m2, tetőszerkezete nyeregtetős, cserépfedéssel. Az
épületen 2007-ben történt felújítás, ekkor a nyílászárók lettek kicserélve dupla üvegezésű
műanyagra, valamint talajnedvességi elleni szigetelés beépítése történt. A fűtési hőenergia
előállítása 2 db Alu Super 200 típusú gázkazánnal történik, tartalékként 2db Totya típusú
vegyestüzelésű kazán van még beépítve. A fűtési rendszer hőleadói lapradiátorok, termosztatikus
szelepekkel ellátva. Melegvíz előállítása 1 db 200 literes gázbojlerrel történik. Az épületben 2015ben háztartási kiserőmű létesítése is történt, a villamos szükséglet fedezésére 8 kVA
teljesítményű napelem rendszer került elhelyezésre KEOP-4.10.0/N/14 számú támogatási
konstrukció keretében.
5. Idősek Otthona:
Az épület kétszintes, nyeregtetős, alapterülete 366 m2. Az épületen jelentősebb energetikai
felújítás nem történt, a nyílászárók cseréje elkezdődött, és folyamatosan kisebb-nagyobb
csoportokban zajlik. Fűtési rendszere gázkazános központi fűtés radiátorokkal. A szükséges
melegvíz előállítása 2 db 180 és 1 db 120 literes villanybojlerrel történik.
6. Nagymányoki posta épület:
Az épület kétszintes, lapostetős, alapterülete 339 m2, funkció szempontjából vegyes, itt működik
a városi postahivatal, helyi rendőrőrs, polgárőrség, illetve egy kisebbségi önkormányzat is. Az
épületben a 2010-es évben ment végbe teljeskörű energetikai felújítás, melynek során a
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homlokzatokra 7 cm, a lapostetőre 10 cm vastag hőszigetelés került felhelyezésre. A nyílászárók
is műanyag, hőszigetelt üvegezésűre lettek cserélve.
A központi fűtés is felújításra került, új Baxi típusú kondenzációs gázkazán került beépítésre. A
különböző funkciójú épületrészek külön mérése, hőmennyiségmérőkkel van megoldva. Melegvíz
ellátásuk helyileg villanybojlerekkel történik.
7. Nagymányoki Egészségház:
Az épület egyszintes, nyeregtetős kialakítású, cserépfedéssel ellátva, alapterülete 433 m2. 2015ben ezen az intézményen is végbement egy energetikai felújítás, DDOP-3.1.3/G-14 számú
pályázati konstrukció keretében. Új műanyag, hőszigetelt üvegezésű nyílászárók kerültek
beépítésre, valamint a fűtési rendszer is felújításra került, új Baxi típusú kondenzációs gázkazánok
kerültek. Ezekkel történik a melegvíz előállítása is egy csőkígyós kivitelű, indirekt fűtési tárolón
keresztül.
8. Általános Iskola:

Többszintes, több épületszárnyból álló, nyeregtetős épület komplexum, az utcai homlokzata
műemlék jellegű. Jelenleg a Klébensberg Intézményfenntartó Központ üzemeltetésében van. Az
épületegyüttes egy részén a nyílászáró csere megtörtént, új, műanyag, hőszigetelt üvegezésűek
lettek beépítve. Azonban homlokzati, illetve padlásfödém szigetelés nem történt. A fűtési
rendszer lapradiátoros központi fűtés, hőtermelője 2 db Hőterm típusú álló gázkazán. A
szükséges melegvíz előállítására gázbojlerek, illetve villanybojlerek vannak beépítve.
9. Könyvtár:
Az épület egyszintes, az átlagosnál magasabb belmagasságú, nyeregtetős kialakítású. Energetikai
szempontból csak a nyílászáró csere lett elvégezve. A központi fűtési rendszer alumínium
radiátorokkal szerelt, gázkazánról üzemel.
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10. Konyha épület:
Az épület többszintes, nyeregtetős kialakítású. Nagy része jelenleg kihasználatlan, csak az
alagsorában működik a közétkeztetést biztosító konyha. Az épület energetikai szempontból nem
lett felújítva. 2015-ben a villamos szükséglet fedezésére háztartási kiserőmű létesítése történt,
24 kVA teljesítményű napelem rendszer került elhelyezésre KEOP-4.10.0/N/14 számú támogatási
konstrukció keretében.
Összefoglalva 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).

1.16.4. Elektronikus hírközlés
Vezetékes hírközlési hálózatok
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. A település 74-es távhívó számon csatlakozik az országos,
illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A Magyar Telekom Nyrt. VOIP telefonszolgáltatást is nyújt.
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.
Az utcáknak az arculatát teljesen uralják, az utcafásítás lehetőségét nehezítik az oszlopsorok.

forrás: google earth
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A település arculatának alakítása megkívánja, hogy új fejlesztési területen vezetékes hálózat már
kizárólag csak földalatti elhelyezéssel létesüljön. Nagyobb távlatban fokozatosan, az útépítéshez
kapcsolódóan, illetve a szükségessé váló hálózati rekonstrukció idején a meglevő hálózat föld alá
történő áthelyezésével biztosítani lehetne az utcafásítás lehetőségét, amely a látványjavításon túl a
mikroklímát is javítja.
A településen 1 postai (Petőfi S.u.67.) szolgáltató hely működik, nyilvános távbeszélő állomások
száma szintén 1. A városban a lakás-fővonalak száma az elmúlt években csökkent, jelenleg 656 az
üzleti fővonalak száma (szintén csökkent) jelenleg 23 az ISDN vonalak száma 28. Ez az arány a
városban lévő 919 lakáshoz viszonyítva 77%-os fedettséget mutat. A településen a nyilvános
távbeszélő állomások száma folyamatosan – a mobiltelefonok, valamint az alternatív kommunikációs
lehetőségek terjedése okán - csökken, de 1 még mindig működik a közterületen.
TV rendszer, telefon
A távbeszélő hálózat 1993-ban került kiépítésre, elérése bárki számára biztosított. A kábeltévé
hálózat ugyancsak teljes körűen kiépített, ezt a szolgáltatást a szekszárdi Tarr Kft. biztosítja a lakosság
részére, mely 732 lakásban van jelenleg bevezetve – ez 80%-os bekötöttség - . A csatlakozások száma
évről-évre kismértékben nő a szolgáltatók növekvő száma és változatos – műholdas, földi-sugárzású,
IPTV - kínálata ellenére. (Műholdas TV szolgáltatók a területen: Telekom, UPC Direct. Földi sugárzású
TV szolgáltató: Mindig TV Extra)
Az internet-hozzáférés lehetősége a településen közel 100%-os. A térségben valamennyi vezeték
nélküli táv- és műsorszóró szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.
Mobil hírközlő rendszerek
Vodafone Magyarország Zrt., a Magyar Telekom Nyrt. és a Telenor Magyarország Zrt., UPC
Magyarország Kft., Tesco MBL Zrt. szolgáltatási színvonala megfelelő.
3G alapú mobilinternet szolgáltatás lefedettségi térképe

Vodafone és UPC,
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T-mobile

A Vodafone szolgáltató országos lefedettségi aránya
jelenleg 98.4% a képen jól látható Nagymányok város
ellátottsága. A Telenor szolgáltató hasonló vételi
arányokat mutat a T-mobil a város D-DK-i oldalán
gyenge jelminőségű.
A vezeték nélküli ellátottságnak területi, domborzati
korlátja van. A fejlesztési terület térségében a T-mobile
lefedettsége gyengébb, a települési lakókörnyezetben
megfelelő a város Iparterülete és erdős részein
található csak részleges vételi lehetőség.

Telenor
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)

A terület- és településrendezés célja a fejlesztési, rendezési célok mellett, hogy segítse és szabályozza
a terület eredményes, gazdaságos hasznosítását úgy, hogy egy rendezett, a követelményeknek
megfelelő környezeti állapot kialakulását eredményezze. A rendezési terv sok tekintetben fontos jogi
hátterét jelenti a települési környezet védelmének és alakításának. Meghatározza azokat a fejlesztési
irányokat, feladatokat, melyek befolyásolják a település környezeti állapotát, az épített és a
természeti környezet megfelelő alakítását.
A környezet- és természetvédelem céljainak megvalósítása elválaszthatatlan a terület-, és
településfejlesztéstől, - rendezéstől. A hatályban lévő új jogi eszközökkel már összehangoltabb,
kimunkáltabb és hatékony települési végrehajtás valósítható meg.
A terv készítése során így figyelembevételre került, hogy a településen megvalósítható létesítmények
és azok funkciói, valamint az infrastruktúra kialakítása révén a környezet-használat úgy legyen
szervezhető és végezhető, hogy
–
–
–

a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
megelőzhető legyen a környezetszennyezés;
kizárja a környezetkárosítást.

Nagymányok Városra vonatkozóan adatszolgáltatásból eredően részletezzük a szükséges, és már
megvalósult – környezetvédelem szempontjából lényeges – adottságokat.
–
–
–
–
–
–
–

–

A település vezetékes gázellátásának kivitelezése megvalósult.
A víz és a csatornahálózat a település belterületén teljes kiépítettségű.
A településen megoldott a települési hulladékok közszolgáltatás keretében történő
szervezett elszállítása.
A nagymányoki 072/9. hrsz.-ú ingatlanon található felhagyott települési szilárd
hulladéklerakó rekultivációja elvégzésre került, jelenleg a terület utógondozása zajlik.
Külterületen biztosítani szükséges az egyéni gazdasági területek kialakítását és a
gazdálkodáshoz szükséges építési feltételek biztosítását.
A településen lévő, már nem üzemelő régi szén-brikettgyár üzemi területeinek
környezetvédelmi rekultivációját, a terület rehabilitációját szükséges elvégezni.
A település külterületén helyi védettségű természeti terület került kijelölésre a 3/1993. (III.
19.) sz. Önkormányzati rendeletben. A védett terület a nagymányoki 049/7. hrsz-ú
külterületi ingatlan, melynek területe 15030 m2, művelési ága gyep (legelő). A területen
agárkosbor (orchis morio) védett növényfaj élőhelye található. A védettség fenntartása, az
agárkosbor élőhelyek megőrzése továbbiakban is indokolt.
A település több helyen is vízgazdálkodási szempontból kritikus érintettségű, így szükséges a
településre korábban elkészített (2001. évi) vízkár-elhárítási terv felülvizsgálata, aktualizálása.

Megállapítható, hogy a hiányzó és fejlesztésre/kialakításra javasolt elemek megvalósítása jelentősen
javíthat Nagymányok város és közvetve a kistérség környezeti állapotán és a település pozitív
megítélésén.
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1.17.1. Talaj
A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az
ásványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek magában kell
foglalnia a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is.
Nagymányok település a Völgység megnevezésű kistáj területén helyezkedik el. A kistáj az Alsóhidaspatak, a Völgységi-patak és a Kapos völgye által határolt, gyengén tagolt, hullámos felszínű völgyes
terület. Területe a pleisztocén folyamán üledékgyűjtő medence volt, benne több mint 100 m vastag
folyóvízi üledéksor halmozódott fel. Hordalékkúpos felszínét az új- pleisztocénban változó karakterű
és vastagságú (10—40 m) lösztakaró fedte be. A feltöltődés után É-i és Ny-i peremterülete
kiemelkedett és feldarabolódott, DK-i térsége pedig tovább süllyedve, medencévé formálódott. A
Völgység szíve a löszös dombsorokkal övezett Bonyhádi-medence. A poligenetikus süllyedék belsejét
vastag lösztakaró (40 m) béleli ki. Magassága 160—180 m a tszf. Alaktanilag a medencefelszínt alig
tagolt dolinás löszsíkság jellemzi.
Nagymányok közigazgatási területe az erősen vízeróziós területek körébe tartozik. 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.
1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek
A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre és azok készleteire terjed ki. A környezet
igénybevétele - így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások - esetén biztosítani kell, hogy
a víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon, a vizi- és vízközeli élővilág fennmaradásához szükséges
feltételek, valamint a vizek hasznosíthatóságát elősegítő körülmények ne romoljanak.
Nagymányok község ivóvízellátó rendszere része a Kismányok – Nagymányok - Váralja kistérségi
vízműnek.
A település a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet előírásaival összhangban, a módosított 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny és egyben kiemelten érzékeny területen helyezkednek el a
felszín alatti vizek állapota szempontjából. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségi területre
eső településeken fokozott műszaki védelmet kell biztosítani az építmények létesítésekor és a
tevékenységek végzésekor.
Nagymányok környezetében a felszín alatti vizek terepszint alatt való elhelyezkedését az alábbi
térképvázlaton szemléltetjük.
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A településen a felszín alatti vizek elhelyezkedése 4-8 m közötti mélységben jelentkezik.
A felszín alatti vizek kémiailag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegűek. Keménységük
általában meghaladja a 25 nk°-ot. Szulfáttartalmuk 60 mg/l alatti. A nitrátosodás a területen
helyenként előfordul, mezőgazdasági terültek környezetében jellemző. A rétegvizek mennyisége
csekély. Mind mélységük, mind vízhozamuk erősen változó. Vizük gyakran vasas és kemény.
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
talajtest, és a felszín alatti víz alifás szénhidrogén (TPH), policiklikus aromás szénhidrogén (PAH), és
nehézfém szennyeződését mutatták ki több helyen is.
A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 41.§ (3) bekezdése értelmében a kiemelten érzékeny felszín
alatti vízminőség-védelmi területeken a már minőségében károsodott felszín alatti víz, földtani
közeg károsodása esetén, a 21. § (2) bekezdés szerinti kötelezettnek, legkésőbb 2015. december 22ig biztosítania kell a károsodás megszüntetését, illetve a környezetvédelmi hatóság által
meghatározott (E) egyedi szennyezettségi vagy (D) kármentesítési célállapot határérték elérését.
Mindezek alapján szükséges a szennyeződéssel érintett terület mielőbbi részletes feltárása, a
szennyeződés lehatárolása, és a kármentesítés lefolytatása.
A kistáj Ny-on a Baranya-csatorna (36 km, 462 km2) alsó szakasza és a Kapos Dombóvár-Kurd közötti
vonalára, K-en pedig a Völgységi-patak (42 km, 554 km2) Hidas-Tabód közötti szakaszára
támaszkodik, és kb. fele-fele arányban osztódik meg a nevezett vízfolyások között. Mérsékelt
vízfeleslege van.
Lf=41/s.km2; Lt=18%; Vf=30 mm.
A települést is érintő vízfolyások vízjárási adatait az alábbi táblázatba foglaljuk össze:
Vízfolyás
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Vízmérce

LKV

LNV

KQ

KÖQ
m3/s

NQ

cm

Völgységi-patak

Bonyhád

-40

330

0,01

0,45

35

Izmény-Györei-patak

Izmény

-

-

0,005

0,15

16

Amint látható, a vízfolyások szélsőséges vízjárásúak. Kisvizük a nyár végén, kora ősszel, árvizeik
tavasszal szokásosak. A vízfolyások vízminősége II. osztályú.
Az árterületek kiterjedése 82 km2, amiből 1,6 km2 belterület, 20,0 km2 szántó, 53,9 km2 rét és legelő,
5,6 km2 erdő, melynek több mint fele a Völgységi-patak ártere.
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme
Nagymányok település és környezete az ország nem szennyezett levegőjű régiójában található. A
légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint a térség a 10. zónacsoportba tartozik (az ország egyéb területe, amely nem tartozik
légszennyezettségi agglomerációba).
A zónacsoportra vonatkozó levegőminőségi kategóriák:
kén-dioxid
F

nitrogén-dioxid
F

szén-monoxid
F

szilárd (PM10)
E

Az A-tól F irányába javuló minősítést alkalmazó besorolás szerint az F kategóriába olyan területek
tartoznak, melyek esetében a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, míg az
E értékkel jellemezhető területek esetében a légszennyezettség jellemzően az alsó méréshatár és a
légszennyezettségi határérték között van.
Tolna megye levegőjének minősége a mért gáz halmazállapotú komponensek (kén-dioxid, nitrogénoxidok, formaldehid, benz(a)pirén) tekintetében jónak mondható. A szilárd halmazállapotú
komponensek (ülepedő por, szállópor) tekintetében már rosszabb a helyzet. A közlekedés okozta
légszennyezés a 6-os, az 56-os, a 63-as és a 65-ös utak által érintett települések esetében a
legzavaróbb. A fűtési szezonban azokon a településeken jelentkeznek jelentősebb légszennyezettségi
gondok, ahol a vezetékes gáz kiépítése még nem történt meg.
Éppúgy, mint az egész országban, Tolna megyében is egyre nagyobb gondot okoz a
pollenszennyezettség, ezért a parlag területek gondozásáról, kaszálásáról az ingatlan tulajdonosának
folyamatosan gondoskodni szükséges.
Nagymányok település vonatkozásában automata, vagy manuális állomás által rögzített
légszennyezettségi mérési adat az elmúlt tíz év távlatából nem áll rendelkezésünkre.
A nagyobb hőteljesítményű tüzelőberendezések – hőerőmű, erőmű - Nagymányokon nem található.
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. A diffúz forrásra vonatkozóan 1469-9/2013. számon kiadott, és 2018. augusztus 31.
napjáig érvényes levegővédelmi engedéllyel rendelkezik az üzemeltető. Amennyiben a külön szakági
levegővédelmi követelmények folyamatosan teljesülnek, a hulladéklerakó, és maga a diffúz forrás
levegővédelmi szempontból nem tekinthető jelentős kibocsátó forrásnak, ezért településszerkezeti külön vizsgálata nem indokolt.
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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 útvonalakat lehetőség szerint a lakott területek elkerülésével szükséges megválasztani.
A településen egyéb jelentős légszennyezéssel járó, vagy bűzkibocsátó forrásról – melyet jelen
tervezési folyamatban vizsgálni lenne szükséges – nincs tudomásunk.
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés
A zaj- és rezgésvédelemről szóló jogszabály alapján a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a
területrendezés során érvényre kell juttatni. A területfejlesztés, terület-rendezés zaj szempontú
környezetvédelmi igényeinek megfogalmazásához a következők vizsgálata szükséges:
–
–
–

a meglévő, jelenlegi állapot feltárása, elemzése, értékelése,
a vonatkozó követelmények, szabályozási előírások ismerete,
a területfejlesztés, területrendezés várható hatásainak elemzése és a helyi építési,
szabályozási követelmények megfogalmazása.

A tervezési terülten települési szintű zajvédelmi vizsgálat, zajtérkép korábban nem készült, így ennek
részletes vizsgálata nem lehetséges.
Zaj-, és rezgésvédelmi szempontból – hasonlóan a levegővédelmi hatásokhoz – 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.
Ennek érdekében a bányászati tevékenységekre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati, és egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás szakértői anyagaiban található zajvédelmi, és
rezgésvédelmi hatásterület lehatárolást, és az ebből adódó védőtávolságokat a település szabályozási
tervében is szükséges figyelembe venni.
A települést kelet-nyugat irányban átszelő közforgalmú vasútvonal szintén jelentős zavaró hatással
bír zaj-, és rezgésvédelmi szempontból, mellyel ráadásul több helyen is közvetlenül szomszédosak
lakóövezeti területek, például a Petőfi Sándor utcai, a Bem utcai, vagy az Alkotmány utcai
lakóingatlanok.
A vasútvonal meglévő vonalas létesítmény, mely már egy régóta meglévő, kialakult adottság, így
utólagos védőtávolságok kijelölése nem lehetséges. Ahol ez technikailag megoldható az
ingatlanokon belül fásítási kötelezettség kijelölése javasolt, mely védőfásítás némiképpen
csökkentheti a zajterhelést, illetve vizuális takarást biztosít.
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A vasútvonal zajterhelésének további csökkentése csak üzemeltetési oldalról lehetséges, melyhez a
MÁV-val szükséges együttműködni Önkormányzati részről, ez azonban nem a település szabályozási
tervét érintő, jelenlegi tervezési feladathoz tartozó kérdés.
A településen egyéb zajvédelmi szempontból kritikus érintettség nem található.
1.17.5. Sugárzás 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 (7164 Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4.), mely Nagymányok
településtől dél-keleti irányban kb. 13 km távolságban található.
A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) fémhordókba csomagolt, kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékokat fogad a Paksi Atomerőműből. A radioaktív hulladékok az M6-os autópályán,
Paks – Bátaszék - Bátaapáti útvonalon, saját, erre a célra kialakított, és hatósági engedéllyel
rendelkező gépjárművel jutnak az NRHT-ba.
Tekintettel a létesítmény Nagymányok településtől lévő viszonylagosan nagy távolságára, és hogy a
szállítási útvonalak sem érintik a várost, így ennek részletesebb vizsgálata nem indokolt.
1.17.6. Hulladékkezelés
A hulladék az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a
keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható anyag, amelynek kezeléséről
külön kell gondoskodni.
A hulladékok keletkezésük és fajtájuk szerint az alábbiak szerint csoportosíthatók:
―
―
―
―
―
―

települési (kommunális) szilárd hulladékok;
termelési hulladékok;
veszélyes hulladékok;
építési-bontási hulladékok;
biológiailag lebomló hulladékok;
lomhulladékok;

Nagymányok város területén keletkező települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő
begyűjtéséről (begyűjtetéséről) a város Önkormányzata a 11/2013. (VI. 26.) számú helyi rendelet által
szabályozott módon gondoskodik. A kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a
3/2015. (II. 25.) Korm. rendelet – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről –
előírásainak megfelelően történik.
A városban keletkező települési szilárd hulladék elszállítását közszolgáltatási szerződés értelmében a
Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 52.) végzi. A
települési szilárd hulladék éves mennyisége 415 tonna (+/- 10%). A szolgáltatásba bevont belterületi
ingatlanok száma 866 db, ahol 70-80, ill. 110-120 literes gyűjtőedényekben történik a keletkező
hulladék gyűjtése. A közszolgáltatási szerződés értelmében a hulladék gyűjtése heti 1 alkalommal
történik, továbbá a közszolgáltató évente 1 alkalommal díjmentes lakossági lomtalanítást, és
elektronikai hulladék begyűjtést is végez.
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A keletkező települési szilárd hulladék elsődlegesen a cikói hulladéklerakóra kerül szállításra (KTJ:
101624040), mely a várostól kb. 12 km távolságban található, így jól érvényesül a
hulladékgazdálkodási törvény által meghatározott közelség elve.
A településen keletkező kommunális szennyvíz többnyire közcsatorna által kerül összegyűjtésre az
1.16-os fejezetben ismertetett módon.
Az ún. „szippantott szennyvíz” (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz) begyűjtésére
vonatkozóan a Mezőföld Regionális Vízközmű Kft.-vel (7030 Paks, Kölesdi út 46.) kötött szerződést az
Önkormányzat.
A településen a környezet veszélyeztetésének minimalizálása érdekében kizárólag hulladékszegény
technológiák telepítését szabad engedélyezni úgy, hogy a keletkező hulladékok hasznosítására,
ártalmatlanítására rendelkezésre álljon engedéllyel és kapacitással bíró szolgáltató szervezet.
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.
A lakosságnál keletkező állati hullák korábban dögkútban kerültek elhelyezésre, amely már bezárásra,
megszüntetésre került. Az állati hullák jelenleg már nem minősülnek hulladéknak. A 1069/2009/EK
rendelet értelmében az állati hullákat állati eredetű mellékterméknek szükséges tekintetni, és erre
jogosult hasznosító ártalmatlanító részére szükséges azt átadni.
Nagymányokon települési állati hulla gyűjtőhely nem került létesítésre. A településhez legközelebb
eső ilyen telephely Mágocson található.
A hulladékok közül megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a veszélyes hulladékokra. A
veszélyeshulladék-termelő köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű kezeléséről, melynek
elsődleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni- és felszín alatti vízbe és levegőbe
jutását. Veszélyes hulladék a településen az ipari jellegű tevékenységek során keletkezhet.
1.17.7. Vizuális környezetterhelés

Nagymányok város a Mecsek hegység keleti kiágazásának északi oldalán – szép természeti
környezetben – Tolna megye déli peremén a Bonyhádi járásban fekszik. Területe határának déli része
hegyes-dombos, a többi irányban nagyrészt síkság. Határa keleten Kismányok, északon Aparhant és
Izmény, nyugaton és délnyugaton Váralja, délen és délkeleten a Baranya megyéhez tartozó
Mecseknádasd és Hidas községekkel érintkezik.
Nagymányok az 1800-as évek végéig mezőgazdasági jellegű település volt. A jelenlegi település kettős
arculatú, egyrészt őrzi a hagyományos vidéki családi házas, falusias szerkezetet, másrészt az ipari,
gazdasági létesítmények megjelenésével, a közintézmények fejlődésével együtt, egyre inkább
elvárosiasodó képet is ölt.
A község természeti adottsága – déli része erdős, dombos – jó lehetőséget biztosít erdei kirándulásra,
vadászatra. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság állásfoglalása alapján a település ezen része
kiemelten kezelendő tájképvédelmi övezetet érint.
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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. A tájképvédelmi érintettség kapcsán a
használaton kívüli, szükségtelen létesítmények fokozatos megszüntetéséről, és a terület
rehabilitációjáról a továbbiakban is szükséges gondoskodni.
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.
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.
A település területén a Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó ökológiai folyosó található, melyet az
alábbi térképvázlaton szemléltetünk.

A város közigazgatási területe egyéb természetvédelmi, vagy élővilágvédelmi érintettség alatt álló,
Natura 2000, vagy Nemzeti Parki területeket nem érint.
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1.17.8. 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. Ennek érdekében feltétlenül javasolt a településre vonatkozó vízkár elhárítási terv
felülvizsgálata, új terv kidolgozása.
A laza löszös talaj összetétel következtében az eróziós tevékenységek még erősebbé válnak, ezért
szükséges a védekezésen belül a csapadékvíz-elvezető árkok folyamatos karbantartása, továbbá az
érintett területek növényesítése.
A település árvízvédelmi szempontú érintettségét a 1.18.2 fejezetben ismertetjük részletesebben.
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
Összefoglalóan megállapítható, hogy Nagymányok településen elsősorban a meglévő ipari és
bányászati létesítmények környezetterhelése tekinthető jelentősnek, mely elsősorban zajvédelmi, és
levegőtisztaság-védelmi szempontból kritikus.
Ezen felül számottevő környezetterhelő hatásként a közúti közlekedést, továbbá a településen
áthaladó közforgalmú vasútvonalat szükséges megemlíteni, melyek zajterhelésének, ill. légszennyező
hatásának csökkentésre a lehetséges településfejlesztési eszközökkel (pl. védőfásítás, védőtávolságok
kijelölése, forgalom átszervezése, stb.) szükséges törekedni.
A település környezetvédelmi státusza szempontjából kritikus pontokat az alábbiakban foglaljuk
össze:
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–

A településen lévő szén-, illetve mészkőbányászati tevékenységet a hatályos jogszabályi
feltételek mellett, önálló engedélyezési eljárások során megszerzett bányászati, illetve
környezetvédelmi (egységes környezethazsnálati) engedélyek birtokában lehet végezni. A
kijelölt bányatelkek esetében a szükséges védőtávolságokat zaj-, és rezgésvédelmi
szempontból a település szabályozási tervében is szükséges kijelölni.

–

A régi szén-brikettgyári területeken jelenleg is ipari létesítmények találhatóak, melyek a
terület kiemelt tájképvédelmi szempontjait sérthetik. Ezért fontos a terület mielőbbi
rehabilitációja, a létesítmények vizuális takarásának megoldása. Ezen felül a területen a
talajban szénhidrogén, és nehézfém eredetű szennyeződés került korábban kimutatásra,
melynek részletes tényfeltárása, lehatárolása, és a terület kármentesítése kiemelt
fontosságú. Ennek előmozdítását a településfejlesztési eszközökkel is szükséges segíteni.

–

A településen meglévő iparterület terület funkcionál, már betelepült gazdálkodókkal, ennek
későbbi tovább bővülése várható. Ezen terület környezetvédelmi szempontból – első sorban
zajvédelmi részterületen – kritikus érintettségű. A lakóingatlanokat érő zajterhelés mértékét
a lehetséges településfejlesztési eszközökkel szükséges csökkenteni.

–

A településen helyi rendeletben rögzített, helyi védettségű agárkosbor élőhely található,
melynek védett élőhelyét szükséges megőrizni, és a település szabályozási tervén is rögzíteni.

–

A település vízkár-elhárítási szempontból kritikus helyzetű, így javasolt mielőbb a 2001-es
keltezésű vízkár-elhárítási terv felülvizsgálata, ill. új terv kidolgozása, melyet a jelenlegi
településfejlesztési koncepcióval is szükséges összehangolni.

–

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

A tervezési terület állapotát, minőségét, a meglévő és tervezett funkciók működését döntően
befolyásoló hatótényező a környezeti zaj, ezért a területrendezés és –fejlesztés során kiemelt feladat
a jelenlegi helyzet javítása, ezzel egyidejűleg új terhelések kialakulásának megelőzése, illetve
megakadályozása.
A különböző közterület használatok – az időszakos és alkalmi rendezvények – engedélyezésekor a
jegyző, mint első fokú hatóságnak az ideiglenes használat módját helyi rendeletben lenne célszerű
rögzíteni. Meglévő üzletek, kereskedelmi és vendéglátó egységek lakosság nyugalmát zavaró
tevékenységét, működését ugyancsak a helyi rendeletben kell korlátozni.
Összességében a település részletes környezetvédelmi szabályozását javasolt lenne helyi
környezetvédelmi rendeletben rögzíteni, melyet megalapozó vizsgálatok (zajvizsgálat, imissziós
mérések, forgalomszámlálás, mintavételezések, stb.), és részletes környezetvédelmi program alapján
lehetne kidolgozni.

1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM
1.18.1. Építésföldtani korlátok
Földrajzi és morfológiai jellemzők
A település igazgatási területe a Mecsek-hegység keleti részletének északi lejtőjére, valamint a
hegység északi előterében elhelyezkedő dombsági területre egyaránt kiterjed. Magyarország
tájkatasztere ezen elhelyezkedés alapján a Dunántúli-dombság nevezetű nagytájon belüli Mecsek és
Tolna-Baranyai dombvidék középtájhoz tartozó Völgység kistájon belül elhelyezkedőnek tekinti a
települést. Nagymányokon az uralkodóan keletre tartó és egyúttal mélyvonalat is jelentő Völgységi
vízfolyás völgyének oldalai között olyan határozott eltérés (aszimmetria) érzékelhető, mely nemcsak
az északi és déli oldali lejtők eltérő hajlásában, hanem a tetőszintek abszolút magasságának jelentős
mértékű eltérésében is megmutatkozik. A település mélyvonalához viszonyított a település igazgatási
területén belüli szintkülönbség az északra elhelyezkedő dombsági területrész legmagasabb részletére
értelmezve alig haladja meg a + 40 m-t, viszont délre a hegységi részleten már meghaladja a + 240 mt is.
Földtani viszonyok
A településre jellemző általános geológiai viszonyok (üledékföldtani változatosság, hegységszerkezeti
elemek helyzete stb.) nemcsak alátámasztják, hanem igazolják is a morfológiai változatosságot.
A felszínen előforduló különböző geológiai korú képződmények alapján a település déli részlete a
földtani felépítés értelmezése szerint egyértelműen a Mecsek-hegységhez tartozó, míg az északi
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részlet attól teljesen elkülönülő. A település déli részletében a terepszinten, vagy annak közelében
szinte mindenütt előfordulnak a hegység felépítésében szerepet vállaló mezozoós szilárd és a neogén
átmeneti kőzetek. Északon azonban már nem teljes előfordulásukkal, továbbá laza üledékkel erősen
lefedetten helyezkednek el, vagyis több száz m-rel mélyebben ismeretesek. Ezen határozott
elkülönülés a Mecsek-hegység keleti részletének északi oldalán elhelyezkedő u.n. „Északi-pikkely”
jelenléte eredményeként adódik. A közel kelet-nyugat irányú nyomvonalban elhelyezkedő pikkelyt
(mint önálló szerkezeti elemet) a triász és jura időszaki kőzetek együttes előfordulása alkotja, és ezek
közös tömegét fogja közre a miocén átmeneti kőzetek sorozata, valamint részben lefedik a pannóniai
képződmények a hegység gerincéről északra irányuló lejtőn.
A településen előforduló szilárd kőzetek közül elsőként a triász időszaki mészkő változatokat indokolt
megemlíteni, hiszen azok az Ó-hegy környezetétől indulóan a belterület déli határig – vagyis a
Kálvária környékéig – számos helyen megmutatkoznak a terepszinten is. A mészkőtömeggel
közvetlenül érintkezően mutatkoznak a jura időszak alsó szakaszát jelképező képződmények.
Legjelentősebbek a liász kőszéntelepes csoport rétegei, melyek nemcsak kibillentett, hanem erősen
tört és gyűrt helyzetben mutatkoznak. A település déli részletében még a kőszéntepeles csoport
fedőjét jelentő márgák is megtalálhatók a felszín közelében. A szilárd kőzetektől délebbre foglalnak
helyet a felszínen a miocén képződmények, melyek közül a lazán kötött szemcsés és törmelékes
képződmények mutatnak nagyobb kiterjedésű előfordulást. Jellemző rétegek a homok, homokkő,
kavics vagy laza konglomerátum, melyeknél szűkebb előfordulással ismeretes még az agyagmárga
vagy helyenként a mészkő és a riolittufa.
Az alapvetően szilárd kőzetekből álló északra tartó lejtő alsó részletében részben a mezozoós,
részben a miocén kőzetekre is közvetlenül települve jelennek meg azon pannóniai (elsősorban
szemcsés) képződmények, melyek dombsági terület felé tartóan a nagy mélységű fúrások adatai
szerint kivastagodnak. Felületükön a takarósávot jelentő olyan pleisztocén korú – elsősorban
kőzetliszt anyagú – rétegsorozat található, mely északra kivastagodó, míg délre tartóan a morfológiai
helyzethez illeszkedően elvékonyodó jellegű. Ezen megjelenés elsősorban az üledékképződés közben
és az utána is érvényesülő eróziós jelenségek következménye. Előbbiektől teljesen eltérő a Völgységivízfolyás környezete, hiszen ott valójában a magasabb lejtőkről származó hordalékok töltik ki a
völgytalap nyomvonalát. Itt minden előbb említett és idősebb kőzet málladéka előfordul és ennek
megfelelően a legfiatalabb geológiai korú (holocén) rétegek jelentős kivastagodása jellemzi e
területsávot.
Megemlítendő még, hogy a természetes keletkezésű és elhelyezkedésű rétegekhez viszonyítva önálló
morfológiai egységként található a lakóterület mellett azon meddőhányó, mely a településen végzett
mélyszinti bányászat eredménye. Kiterjedése a több évtizede megkezdett tájrendezés
eredményeként rejtettnek tűnő, azonban szabályossága alapján mégis elkülönül közvetlen
környezetétől.
Hegységszerkezeti jellemzők alapján megállapítható, hogy a település alatti kőzettér változatossága
és egyes képződmények helyzete, területi előfordulása megfelel a Kelet-Mecseki Pikkely
sajátosságainak. A pikkely kialakulása és a hegységtől való fokozatos leválása már a földtörténeti
középkorban megkezdődött. A későbbi részbeni süllyedések és határozottabb kiemelkedések során
keletkezett fiatalabb törésvonalak már csak szűk területen belüli átrendeződéseket eredményeztek
tömegében. A legutolsó tektonikus fázisban az aljzat egységessége miatt leválasztódva történt a
terület emelkedése, ám azon szerkezeti vonalak mentén napjainkban már nem tapasztalható
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aktivitás, tehát az utóbbi évezredekre jellemző geodinamikai folyamatok ismeretében a település
igazgatási területe nyugodtnak minősül.
Csúszás-, süllyedésveszélyes területek
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 ismeretes. Itt a dombsági területre
jellemző pleisztocén kőzetliszt összefüggő területi elterjedésű, jelentős – helyenként már 30 m-t is
meghaladó – vastagságú. E területrész földtani veszélyforrásait az egykori tájrendezés nélkül
felhagyott anyag-nyerőhelyek jelenléte, valamint a település belterületének egyes részleteire
jellemző alápincézettség jelenti. Az anyag-nyerőhelyeken 3-7 m-es magasságú falakat hagytak vissza
és azok napjainkban természetes módon kis jelentőségű omlásokkal és rézsűcsúszásokkal is
rendeződnek. Az alápincézettség a központi belterülettől északra az Ady E. utca mentén található
pincesorra a leginkább jellemző. Az utca mindegyik oldalán egymás közvetlen szomszédságában
helyezkednek el azon présházak, amelyekből indulóan a különböző hosszúságú vájt, többségükben
bélelt pinceterek létesültek más ingatlanuk alá is eljutva.
A vízfolyástól délre ismeretes földtani veszélyforrások egy része az ember általi területhasználathoz
szorosan kötődik. Jelentős területrészeken történt olyan bányászati tevékenység, melynek célja
változatos földtani viszonyok miatt itt előforduló ásványi nyersanyagok megszerzése volt. A felszínen
jellemzően mészkő- és homokbányák létesültek, míg a felszín alatt végzett mélyszinti bányászat a
fekete kőszén megszerzésére irányult. A felszíni bányák kialakítása egymástól nagyobb távolságokra,
a terepszinten előforduló kőzetek elterjedéséhez igazodott, míg a mélyszinti bányászat a keletnyugati irányú pikkelyben (geológiai egységben) megtalálható kőszén elterjedését követte nem a
közismert függőleges aknák, hanem a tárók létesítéssel. A mélyszinti bányászathoz kötődően, annak
területétől elszakítva (északabbra) mutatkozik azon meddőhányó, mely lejtőszögei valamint
heterogén összetétele alapján nyert besorolást a földtani veszélyforrások közé.
A déli oldali lejtőn egymástól nagyobb távolságokra találhatók meg azon csúszásveszélyes helyszínek,
melyek teljesen függetlenek az ember által végzett tevékenységektől. A lejtő egyes részletein a
kőzettér változatos összetétele és a lejtő meredeksége eredményeként különíthetők el a kúszásos és
csúszásos területegységek. Jelenlétüket és az időszakosan megvalósuló gravitációs
tömegáthelyeződéseket, valamint azok megmutatkozása miatt helyenként felerősödő eróziós
tevékenységeket nemcsak a mély bevágódások (eróziós árkok), hanem a kisebb nagyobb (1-5 m-es)
tereplépcsők előfordulása is bizonyítja.
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1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség
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
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.

1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY

A településen, a több évszázadon át végzett ásványi nyersanyag kitermelés természetes értelemszerű
folytatódásaként napjainkban is megtalálhatók azon önálló egységek, melyek a közelmúltban
kialakított bányatelkek, vagy az országos nyilvántartásban ásványi nyersanyaglelőhelyként
szerepelnek.
A mélyszinti szénbányászat által már igénybevett térrész felszínről induló kitermelése céljából történt
a „Nagymányok I. – szén” védnevű bányatelek kialakítása, melynek jogosítottja a Calamites Kft. (7634
Pécs, Rácvárosi u. 29/A.). A bányatelek határvonalának töréspontjai EOV rendszerű koordinátákkal az
alábbiak:
Töréspont
I.
II.
III.
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Y (m)
603 370
603 475
604 004

X (m)
102 048
102 148
102 296

Z (mBf)
261,5
272,0
242,0

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

604 200
604 300
604 390
604 478
604 534
604 356
603 832
603 670
603 580
603 450
603 376

102 284
102 346
102 370
102 320
102 171
102 034
101 804
101 750
101 736
101 764
101 964

216,0
214,0
230,0
232,5
248,0
222,5
296,0
300,0
292,0
276,0
255,0

A feketeszén kitermeléshez viszonyítva jóval hosszabb időszakon keresztül végzett építőkő (triász
időszaki mészkő) kitermelés jövőbeni folytatódásaként került sor a „Nagymányok II.- mészkő, agyag”
védnevű bányatelek kialakítására, melynek jogosítottja a DAFOTÓ-KŐ Bányászati és Kereskedelmi Kft.
(2851 Környe, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4.). A bányatelek határvonalának töréspontjai EOV rendszerű
koordinátákkal az alábbiak:
Töréspont
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII,
VIII.
IX.

Y (m)
603 564,0
603 894,0
603 992,8
603 972,7
604 014,2
604 139,9
604 162,6
603 593,0
603 502,0

X (m)
102 644,0
102 716,0
102 693,5
102 675,2
102 688,6
102 660,0
102 350,2
102 261,0
102 396,0

Z (mBf)
231,0
195,0
188,0
189,0
187,0
178,0
210,0
253,0
255,0

Nagymányok közigazgatási területén (Váralja település igazgatási területére is átterjeszkedően) az
Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban szereplő – korábban
végzett földtani kutatások eredményeként lehatárolt –nyersanyaglelőhely keleti részlete található,
mint „Váralja-Nagymányok” elnevezéssel, mészkő, dolomit, agyag, ásványi nyersanyagok lelőhelye.
Az egység határvonala az alábbi törésponti koordinátákkal (Egységes Országos Vetületi Rendszerben)
került megalkotásra:
Töréspont
1
2
3
4
5
6
7
8

Y (m)
602 898
603 390
603 252
603 025
602 859
602 742
602 715
602 693

X (m)
102 666
102 410
102 150
102 070
102 130
102 199
102 421
102 554

Z (mBf.)
198,9
262,3
255,2
205,4
185,4
173,8
169,8
167,0
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1.20. VÁROSI KLÍMA

Éghajlat meghatározása
Hazánk éghajlata igen
változékony
ennek
elsődleges oka a globális
rendszerekben keresendő,
hazánk
területére
egyaránt hatással van a
kiegyenlítettebb
hőmérséklet
járású,
csapadékosabb
óceáni
éghajlat, a száraz és
szélsőséges hőmérsékleti
értékekkel jellemezhető kontinentális éghajlat, illetve a nyár folyamán száraz, a tél során pedig
csapadék mediterrán éghajlat. Az éghajlat alakulásának másik fontos oka pedig a Kárpát-medencét
határoló hegységek éghajlat módosító hatásában keresendő. Hazánk alapvetően a nyugat, észak
nyugati szelek övében fekszik, ez határozza meg csaknem mindenhol a jellemző szélirányt is.
Az ország egészének és egy területének az éghajlata sem határozható meg egyértelműen valamely
globális tényezővel. A Pézceli György féle besorolás alapján Nagymányok területe mérsékelten meleg
– mérsékelten száraz éghajlatú.
Éghajlat jellemzői
Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása1 szerint a Nagymányok térségében, a településsel
határos Váralján található csapadékmérő állomás, míg hőmérsékletet is mérő automata állomás
Tevelen (Nagymányoktól csaknem 16 km-re Északi irányba). Nagymányokon nem történik az időjárási
adatok folyamatos rögzítése, így nem állnak rendelkezésre külön a település területére
vonatkoztatható adatok. A település éghajlati tényezőinek leírásakor a kistájra jellemző és a
legközelebbi szomszédos településeken történt professzionális, illetve amatőr adatrögzítésre
hagyatkozhatunk.
Szél
A széljárás egyenletesnek mondható, Észak és Észak-Nyugati szelek kissé gyakrabban fordulnak elő, a
területre jellemző módon. A szélsebesség átlagosan 2,5 m/s körüli (mely kissé elmarad az ország
észak nyugati értékeitől).

1

OMSZ elektronikus adatszolgáltatása alapján
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Napsütés
A Völgység kistájra jellemzően az évi átlagos napsütötte órák száma a déli- délkeleti országrészre
jellemző módon 2020-20402 közötti (országos összehasonlításban magas). Ez az érték nyári
időszakban átlagosan 810, míg télen megközelítőleg 200 órát jelent. A globálsugárzás átlagos évi
összege 4500-4600 MJ/m2 3körüli, mely országos viszonylatban közepesnek tekinthető. A benapozás
és ezzel együtt a földfelszínt elérő sugárzás mértéke a morfológiának köszönhetően nem egyenletes
eloszlású.

Hőmérséklet
Az évi középhőrmérséklet 10 C körül mozog, a Mecsekhez kapcsolódó déli területeken kissé
alacsonyabb érték mérhető. A sokéves átlag alapján elmondható, hogy a hőmérséklet ~200 napon
keresztül nem csökken 0 C alá, a legmelegebb nyári napok sokévi átlaga 33 C. A legalacsonyabb mért
hőmérséklet -23,4 C, míg a legmagasabb 39,0 C. A leghidegebb hónap általában a január, míg a
legmelegebb a július. 1980 és 2009 között az éves középhőmérséklet a területen 1,3-1,4 C
4
növekedést mutatnak. Várhatóan az éves átlaghőmérséklet a 2021-2050 időszakban 1,5 C5
növekedni fog.

2

Magyarország Kistájainak Katasztere NATÉR, Globálsugárzás 1961-1990 évekre vett összegeinek éves átlaga
4
Forrás: OMSZ
5
Forrás: NATÉR
3
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Csapadék
A csapadék évi összege 680-720
mm, melyből a nyári félévre 360-420
mm
jut.
Ez
országos
összehasonlításban
magas,
a
Mecsek
környezetére
jellemző
érték. Az egy nap alatt lehullott
legtöbb csapadék 110 mm (Kárászi
mérés). Átlagosan évi 35-45 napon
keresztül fedi hó területet, függően
a kitettségtől, domborzati és
vegetációs
viszonyoktól.
A
legcsapadékosabb év 2010 volt,
amikor 1260,6 mm csapadék hullott, a legszárazabb pedig 2003. 570 mm-el. A legcsapadékosabb
hónap általában a június. Csapadékjárás kapcsán fontos szót ejteni a szélsőségekről. 2015. május 1517 között egy mediterrán ciklon érte el hazánkat, mely jelentős esőzéseket és árvizeket okozott
országszerte. 3 nap alatt megközelítőleg 150 mm eső esett a térségben mely jelentősen túlterhelte a
települések mesterséges és természetes vízelvezető rendszereit, jelentős anyagi kárral járó
áradásokat okozva.
Éghajlati napok
A területen a 1961-1990-es időszakban a forró napok6 száma éves viszonylatban 0,3-0,4 nap/év volt.
2050-ig várhatóan éves szinten ez a szám 10-15 7nappal növekedni fog.
Ugyanezen időszakban a hőségriadós napok száma 8éves szinten 2-3 nap volt, mely érték várhatóan
2050-ig 20-25 nappal emelkedik.

6

Azon napok melyekben a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 35 C-t
Forrás: NATÉR
8
Azon napok melyeken a napi középhőmérséklet 25 C felett van
7
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Városi klíma
Nagymányok településszerkezete fragmentált. A
történeti településmag és annak bővítményi a
Völgységi pataktól és a vasúti pályától északra
helyezkedik el, míg az időben és funkcióban a
bányászat kialakulásához kapcsolható lakóterületi
és barnamezős területek a Mecsek erdeinek
irányába, délre találhatók. A beépítés nagyrészben
max. 2 szintes családiházas, jelentős zöldfelületi
aránnyal, alacsony épület sűrűséggel a vízzáró
burkolatok városi környezethez mérten alacsony
aránya. Ez igaz a település csaknem mindegyik
beépítéssel érintett felületére. Helyben mért
adatsorok hiányában, a műholdkép9 elemzéssel
készített lokális klímazóna besorolása sem mutat a
település beépített és beépítéssel nem érintett
területei
között
várható
jelentős
UHI10
különbséget, mely külön a városi klíma
kialakulásához vezetne. A települési szövet lokális
klímára gyakorolt hatása tehát elenyésző, nem
beszélhetünk szoros értelembe vett városi
klímáról.
Amellett, hogy Nagymányokon a település
beépített és be nem épített területei között nem
várható jelentős különbség a hőmérséklet,
páratartalom és egyéb tényezők vonatkozásában, az alacsony zöldfelületi arányú, kevésbé árnyékol,
burkolt területeken, közterületeken, a nyári jelentősebb besugárzási időszakokban a helyben a
szervezetre ható, érzékelt hőmérséklet (PET) kedvezőtlenebb, mely egyúttal a fiziológiai terhelés
növekedésével is jár.
Adaptációs képesség
Nagymányok természetföldrajzi szempontból kedvező adaptációs képességgel rendelkezik. A Mecsek
közelsége, jelentős biológiai aktivitású, regionális szempontból jelentős kompenzációs területek
(erdőségek) jelenléte, az Izmény-Györei-vízfolyás és arra felfűzött tórendszer, továbbá a Völgységi
patak jelenléte mind fontos helyi értékek. A beépítésre szánt területeken belül a laza beépítés,
alacsony épületsűrűség, a vízzáró felületek alacsony aránya, a zöldfelületek mennyisége jó alapot
biztosíthat a település klímaadaptációs törekvéseihez.
A lakosság kedvezőtlenül alakuló korösszetétele, az Önkormányzat kedvezőtlen külső finanszírozási
helyzete, továbbá a lakosság anyagi tehetőssége azonban gátjai lehetnek a fejlesztéseknek. A
települési szereplők tudatosságának és szaktudása fejlesztése szintén fontos feladat.

9

Sentinel 2 (2015. 07. 25)
Városi hősziget intenzitás

10
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