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Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a 

település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó 

dokumentum.  

[1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről – 2. § 27.] 

 

A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési 

szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza 

a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra át-

fogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenn-

tartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat 

döntéseiben érvényesíti.  

[1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről – 9/A. § (1)] 



4 

VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. • TELEFON: (36 1) 413-0959 • HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ 

 

ADONY VA ROS TELEPÜ LE SFEJLESZTE SI KONCEPCIO JA 
TARTALOMJEGYZE K • 2017. SZEPTEMBER HO  

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Adony város településfejlesztési koncepciója 2011-ben, integrált településfejlesztési stratégiája pedig 

2015-ben készült. E dokumentumok megfogalmazták a város jövőképét, mely szerint a város célja a 

térségi szerep és a gazdasági súly növelése mellett a lakóterületek bővítése és a lakókörnyezet minő-

ségének emelése. A koncepció elkészülése óta mindössze 6 év telt el, ám a jelentős jogszabályi válto-

zások hatására mind a koncepció vizsgálati anyaga, mind maga a kitűzött célrendszer átgondolást igé-

nyelt. Jelen véleményezésre kerülő koncepció figyelembe veszi a változó trendeket és irányzatokat, 

reagál a környezet és a klíma változására, a gazdasági légkör jelenségeire, és a társadalmi folyamatokra 

is. 

Mindezek fényében a dokumentum 2030-ra megfogalmazott jövőképe a következő: 

ADONY VÁROS 

NYUGALMAT ÁRASZTÓ,  

MEGISMERÉSRE VÁRÓ, 

VÁROSOK GYŰRŰJÉBEN HELYET FOGLALÓ, 

NAGYSÁGRENDJÉBEN MEGMARADÓ, 

KÖRNYEZETÉVEL HARMÓNIÁRA TÖREKVŐ 

CSENDES, PROSPERÁLÓ  

KISVÁROS KÍVÁN LENNI. 

A megfogalmazott jövőkép alapján Adony számol a kedvező adottságaival (kiváló közlekedési helyzet, 

jelentős gazdasági és mezőgazdasági területek, jelentős kulturális örökség), azokat a lehető leghatéko-

nyabban törekszik kihasználni. A Koncepcióban megfogalmazott célrendszert három horizontális cél 

hatja át, melyek az élhetőség, a versenyképesség, illetve a fenntarthatóság. A tervezett fejlesztések 

mindegyike a három fogalom szellemében kell, hogy végbe menjen. 

Az élhető település vonzó a betelepülő lakosság számára, az élhetőség azonban nemcsak az esztétikus, 

rendezett, jó minőségű lakóterületeket jelenti, hanem megnyilvánul az emberi hozzáállásban, szemlé-

letben, törekvésben, amely a felmerülő helyzetekből a legjobbat akarja kihozni. 

A versenyképesség az egyének és a város szintjén is értelmezhető. A településfejlesztés egyik fontos 

célja a város és a város lakóinak pozícióba hozása. 

A fenntarthatóság pedig egyszerre jelenti a lehetőségek kihasználását a jelenben és védelmét az utó-

kor számára. Leghangsúlyosabban ez a táji környezet felhasználásakor nyilvánul meg, a tájpotenciál 

megőrzése és kihasználása egyaránt szükséges annak érdekében, hogy a jelen és a jövő generációi a 

kívánt színvonalú életvitelt folytathassák. Mindennek előfeltétele a megfelelő szemlélet kialakulása. 
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BEVEZETŐ 

Adony város Településfejlesztési Koncepciójának (továbbiakban: Koncepció) kidolgozása Adony város 
Önkormányzata Képviselő Testületének 224/2016. (IX. 29.) határozata alapján indult el. A város hatá-
lyos településfejlesztési koncepciója 2011-ben készült el, melyet 2015-ben integrált településfejlesz-
tési stratégia elkészítése követett. A dokumentumokban megfogalmazott prioritások, fejlesztési célok 
többsége ma is helytálló, a részleteket tekintve azonban aktualizálásra szorulnak. 

Jelen feladat a jogszabályi környezetnek megfelelő, a nemzeti fejlesztési dokumentumok és ágazati 
stratégiák célkitűzéseivel összhangot mutató Koncepció kidolgozása volt.  

A Koncepció kidolgozásának állomásai: 

• A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.) eljárásrendjének megfelelően a 
munka az Eljr. 30.§ (1) bekezdése szerinti előzetes tájékoztatók kiküldésével indult. 

• A Koncepció igazodási pontjai rögzítésére az Eljr. 9. mellékletében szereplő, továbbá a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése so-
rán az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan 
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól 
szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő államigazgatási szervektől, 
továbbá a közműszolgáltatóktól, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatóktól a rendel-
kezésükre álló adatokat beszereztük. 

• A kapott adatokat, valamint a város által rendelkezésünkre bocsátott, állami alapadatokat tar-
talmazó, legfrissebb alaptérképet térinformatikai elemzésnek vetettük alá. 

• A Koncepció Véleményezési anyagának kidolgozását megelőzően az Eljr. tartalmi követelmé-
nyei szerinti, részletes Megalapozó Vizsgálat készült el. 

• A vizsgálatban feltárt adottságok alapján körvonalazódott a jövőkép, melynek elérését szolgáló 
célrendszer Célfa-ábrán került rögzítésre. 
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1. JÖVŐKÉP 

1.1. A VÁROS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉRE 

VONATKOZÓAN 

1.1.1. TÁRSADALMI JÖVŐKÉP 

Demográfia 

Adony város társadalmi jövőképének kibontásánál megkerülhetetlen annak definiálása, hogy a terve-

zett időszak végére milyen lakosságszámra kíván tervezni, azaz mi a népességprognózisa 2030-ra. 

A 2011-es népszámlálás adatai szerint a város lakossága 3171 fő volt, mely érték egy hosszú csökkenő 

tendencia eredménye. A lakossági csúcs 1900-ban volt, ekkor a lakosság száma megközelítette az 5000 

főt. A népesség fogyásának okai változatosak, de egymással összefüggőek: a város lakossága folyama-

tosan öregszik, miközben az élveszületések száma csak időnként haladja meg a halálozások számát. 

Mindezeket a többnyire pozitív vándorlási egyenleg kevéssé egyensúlyozza. A lakosságban évről-évre 

jelentős fluktuáció figyelhető meg, a bevándorlás és az elvándorlás egyaránt 100-200 fős nagyság-

rendű, mely a lakónépesség 3-6%-a.  

A város kedvező jövőjéhez szükséges a lakosság növekedését elérni, Adony 2030-ra a 4500 fős lakóné-

pesség elérését tűzi ki célul. 

Oktatás, képzés 

A lakosság átlagos iskolai végzettsége a 2011-es népszámlálási adatok szerint eltér az országos átlagtól, 

illetve a megyeitől, a városban nagyobb a középiskolát végzettek, kisebb a diplomások aránya. A város 

fejlődésének fontos előmozdítói a diplomások, ezért nagyobb hangsúly kerül az egyetemi hallgatók 

támogatására és helyben tartására. A felnőttképzés, illetve átképzési programok lehetőséget nyújta-

nak azok számára, akik más területen próbálnák ki magukat, vagy jelenlegi szakmájukban nem tudnak 

a környéken munkát találni, a jövőben erre szintén nagy hangsúly kerül. 

Az alapfokú oktatás terén külön hangsúlyt kap a helyi értékek bemutatása, a környezettudatos szem-

lélet kialakítása és megőrzése. Középfokú oktatás terén a városban jelenleg csak felnőttképzési intéz-

mény van jelen, nappali tagozatos általános gimnázium Százhalombattán, Dunaújvárosban, Székesfe-

hérvárott, illetve Ráckevén érhető el, szakgimnáziumi, szakközépiskolai oktatás Pusztaszabolcson. An-

nak érdekében, hogy a helyi diákság jobb eredményeket érhessen el, illetve jobb eséllyel nyerhessenek 

felvételt felsőoktatási intézménybe, nagyobb hangsúly kerül a továbbiakban a diákok tanulmányainak 

támogatására, így a jövőben a lakosság képzettebbé válik. 

Szociális ellátás 

Adony város az alapfokú szociális ellátás terén megfelelő helyzetben van. A jövőben, amennyiben az 

ellátásra szorulók száma növekszik, úgy a város szociális ellátását biztosító intézmény kapacitása bővül. 

Mindezek mellett szükséges nemcsak a kapacitás bővítése, hanem a fiatalabb korosztályok érzékennyé 

tétele a szociális ellátás fontosságára, épp ezért a város fiataljai közt az önkéntességet népszerűsítő 

rendszeres programok, figyelemfelkeltő akciók kerülnek megrendezésre. 

Egészségügyi ellátás 

Adony város jelenlegi egészségügyi infrastruktúrája (körzeti orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ellátás, 

védőnői szolgálat, gyógyszertár) kielégítik a meglévő szükségleteket, a kitűzött lakónépességi célt el-
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érve azonban ezek kapacitása bővítésre szorulhat. Mindezek mellett az elsődleges hangsúly a preven-

cióra kerül és az ismeretterjesztésre minden korosztálynál. Az egészséges életmód, a fizikai és mentális 

betegségek, függőségek megelőzésének oktatása elsődlegesen a gyermekek számára, az idősebb kor-

osztályok számára pedig mindezek mellett a mozgásban gazdag életvitelre való figyelemfelhívás, illetve 

a téves információkra való figyelem felhívása jelent segítséget. 

Tekintettel a lakosság átlagéletkorának növekedésére, a gyógyítás mellett az egészségben megélt évek 

számának növelése válik elsődlegessé, melyhez hozzátartozik a különböző mozgásformák népszerűsí-

tése, az autómentes közlekedésre való figyelemfelhívás, a drogprevenció. 

Kultúra, turizmus 

Adony város számos jelentős régészeti értékkel rendelkezik, melyek egy része joggal várományosa a 

világörökségi terület címének. Ezek bemutatása, a velük kapcsolatos ismeretterjesztés jelen pillanat-

ban nem kielégítő, ezért a jövőben nagyobb hangsúly kerül ezekre. Jelenleg nem működik a települé-

sen TDM szervezet, mely felkarolná a település látnivalóit, építészeti és természeti értékeinek bemu-

tatását, illetve helyi turisztikai programok szervezését. 

Mindezek mellett a város jó adottságokkal bír a vízhez kapcsolódó turisztikai formák terén is, melyek 

közt kiemelkedő szerepet kapnak a Duna, illetve a Líviai-halastavak. Az ezekre szerveződő horgász- 

illetve vízi turizmus megerősítése, fejlesztése fontos céllá válik. 

A korábban említett turisztikai desztináció menedzsment szervezet településközi összefogással történő 

létrehozása, újjáélesztése mellett a továbbiakban hangsúlyos szemponttá válik a város látnivalóit fel-

soroló központi, internetes felület létrehozása, emellett a település értékeit bemutató programsoro-

zatok szervezése. A jövőben Adony városának nevezetességei, építészeti és kulturális öröksége a láto-

gatók, érdeklődők számára egy helyen, könnyen megismerhetővé válik, a látogatók színes és rendsze-

res programkínálattal találkozhatnak. 

Rekreáció, sport 

A sport és a rendszeres testmozgás a lakosság egészségügyi helyzetének javításával összefüggésben 

nagyobb hangsúlyt kap. A meglévő sportpálya karbantartása és fejlesztése mellett szükséges a lakosság 

figyelmének felkeltése a mozgás fontosságára, különböző mozgásformák népszerűsítése. A sportolási 

lehetőségek közt kiemelt szerepet kapnak azok a sportágak, melyek a mindennapokba könnyen beil-

leszthetőek, különösen a futás, gyaloglás, kerékpározás. A fiatalabb korosztályok sportolási igényeinek 

meghallgatása a következő időszak fontos célja, melyek kielégítése a Koncepció által felkarolt időtáv 

feladata. 

A város jelenleg is jó adottságokkal bír a horgászat terén, a jövőben azonban nemcsak a hobbi, hanem 

a sport felé is nyit horgászversenyek lebonyolításával. Hosszabb időtávban ezek célja a város országos 

szintű ismertségének elérése, jó hírének eljuttatása a szájhagyomány útján. 

Civil társadalom 

Adony városában jelenleg is aktív civil élet folyik, melynek megőrzése, fejlesztése a jövő fontos fel-

adata. A lakosság tudatosságának növelése, jogainak megismertetése kiemelt céllá válik. A civil szerve-

zetek a jövőben nagy szerepet kapnak mind a később betelepülő lakosok helyismeretének kialakításá-

ban, mind a helyi sport- és kulturális élet fejlesztésében. 
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1.1.2. GAZDASÁGI JÖVŐKÉP 

Adony város gazdasági szempontból jelenleg két lábon áll, a legfontosabb gazdasági ágazatok a mező-

gazdaság, illetve az ipar, mely utóbbi a mezőgazdasághoz jelentős mértékben kapcsolódik. A fentiek-

ben vázolt társadalmi jövőképhez kapcsolódva ez a struktúra megváltozik, és a meglévő két láb mellé 

kerül egy harmadik is, a turizmus, de a meglévő lábak is erősödnek. A meglévő (egyébként igen jó) 

adottságokra támaszkodva a város a helyi turizmus megerősödésével számol, mely a lakosság, illetve 

az önkormányzat számára is további bevételeket hoz közvetlen és közvetett módon egyaránt. Az aláb-

biakban a város gazdasági képe ágazatonként kerül kifejtésre. 

Ipar 

A városban megtelepedett ipari tevékenységek között egyértelműen a logisztika jelenti a húzóágazatot: 

a kikötő és a mellette található raktárbázis kiváló adottságokkal rendelkezik, közúton, vasúton és vízi 

úton is elérhető. A jövőben a város iparának diverzifikációja, illetve a logisztika erősítése a feladat. 

Ehhez jó alapot adnak a meglévő gazdasági célú területek, melyek megközelítési lehetőségei szintén 

igen jók. Emellett a raktározás terén további potenciál rejlik a Dunaújvárosra, Százhalombattára ala-

pozó vállalkozások számára. 

A mezőgazdaság jelentős szerepet képvisel a város életében, feldolgozóipar azonban ezekhez nem kap-

csolódik jelentős mértékben. A jövőben cél a mezőgazdasági feldolgozóipar megtelepítése, mely egy-

ben lehetőséget nyújt a szántóföldek diverz felhasználására új termények megjelenésével a nemzet-

közi trendek változásait követve (például ipari kender). 

Mezőgazdaság 

Adony város igen kiterjedt szántóterületekkel rendelkezik, így a mezőgazdaság elsődlegesen meghatá-

rozónak tartható a lakosság életében. Ez a vezető szerep a jövőben is megmarad, fontos elérni azon-

ban, hogy ez a vezető szerep hosszú távon fenntartható legyen, azaz egyrészt a jövőben a mezőgazda-

sági területek feleljenek meg az általános tájvédelem szempontjainak (elsősorban a talaj túlhasznála-

tának, műtrágyázásának elkerülésével, illetve mezővédő erdősáv-rendszer kialakításával), másfelől a 

termények diverzifikálásával, mely lehetővé teszi további, mezőgazdasági termények feldolgozásával 

foglalkozó ipari üzemek megjelenését. 

Építőipar 

A társadalmi jövőképben felvázolt lakosságnövekedés az építőipar helyi szintű fellendülését vonja 

maga után, a lakóterületi fejlesztési területen épülő házak a koncepció időtávjában a helyi vállalkozá-

sok számára biztos bevételi forrást jelentenek. Mindezek mellett fontos a meglévő lakásállomány kar-

bantartása, felújítása is, hogy minőségi, rendezett, esztétikus lakóterületek álljanak a lakosok rendel-

kezésére. Utóbbiakhoz nyújt támogatást a Településképi Arculati Kézikönyv. 

Kereskedelem, szolgáltatás 

A város alapfokú kereskedelmi ellátása biztosított, beleértve a lakossági üzemanyag-ellátást is. A lakó-

területi fejlesztési területek beépülésével és a lakosság növekedésével a piac bővülni fog, ezért várha-

tóan a kereskedelmi egységek, szolgáltatás nyújtással foglalkozó vállalkozások száma is bővülni fog.  

Turizmus, vendéglátás 

Adony város turisztikai adottságai lényegesen jobbak, mint ahogy azt helyi turizmus jelenlegi helyzete 

visszatükrözi, vagy ahogyan azt a településen töltött vendégéjszakák száma mutatja. Az adottságok 

kihasználása érdekében a város támogatja a turisztikai fejlesztéseket, szálláshelyek, a helyi értékeket 

összefoglalóan, tematikusan bemutató felületek, illetve helyi TDM szervezet létrehozását, egyben a 
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civil szervezetek együttműködését várja. Szintén támogatja a helyi örökség bemutatására irányuló fej-

lesztéseket, kutatásokat. A fenti elemek megvalósulása során várhatóan a város turisztikai forgalma 

megerősödik, gazdaságának harmadik pillérévé léphet elő. 

Információ, kommunikáció 

Nélküle a település fejlődése elképzelhetetlen, ezért a település lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

hatékony kommunikációs felületeket hozzon létre mind a lakosság, mind a helyi vállalkozások, mind a 

látogatók számára. Kiemelt cél 2030-ra az önkormányzati ügyintézés elektronikussá tétele. További cél 

a lakosság internethez való kapcsolódásának elősegítése, illetve a gyermekek internetes biztonsági kul-

túrájának mielőbbi kialakítása, melyekhez jó lehetősége nyújt a Digitális Jólét Program, illetve a Szu-

pergyors Internet Program. 

1.1.3. KÖRNYEZETI JÖVŐKÉP 

Épített környezeti jövőkép 

A lakosság számára 2030 környékén jó minőségű lakásállomány, tiszta, átlátható és rendezett közterü-

letek állnak majd rendelkezésre. Mindezek mellett a lakóterületek nagysága is bővül, de a bővítésben 

fontos szempont az integrált szemlélet, melyben a zöldfelületi rendszer tervezése éppolyan fontos, 

mint a megfelelő színvonalú és közművekkel ellátott lakóterületek kialakítása.  

Közlekedési infrastruktúra 

A közlekedési rendszer nem fog alapvető elemeit tekintve változni, mivel a település igényeit a meg-

lévő elemek képesek kielégíteni. A kerékpáros turizmus országszerte érzékelhető fellendülésére való 

válaszképpen kerékpárutak épülnek az országos közutak mentén a szomszédos települések irányába, 

emellett a lakóterületeken belül is markánsabban érvényesülnek a kerékpáros közlekedés szempontjai 

mind a közlekedésbiztonság, mind a tárolás terén. 

A vasúti személyforgalom jelenleg nem tud jelentős részt vállalni a személyforgalomban a vasútállomás 

helyzete miatt. A jövőben ez a helyzet megváltozik és az önkormányzat megvizsgálja, milyen módon 

kapcsolható össze használható módon a településközpont és a vasútállomás. 

Közmű infrastruktúra 

A város lakóterületein a közműolló bezárásra kerül, egyben minden ingatlan számára elérhetővé válik 

a vízi- és energiaközművekre való csatlakozás lehetősége. Jó példával elől járva a város intézményeiben 

megjelenik a megújuló energia alkalmazása, melyet az Önkormányzat a lakosság körében is népszerű-

sít. 

Települési zöldfelületek 

A város célja, hogy a lakosság számára egészséges lakókörülményeket biztosítson, melynek az ápolt, 

funkciógazdag és mindenki számára elérhető zöldfelületek szintén részei. A város a jövőben nyilván-

tartja és monitorozza zöldfelületeinek, közterületi növényegyedeinek állapotát, mindezekhez értéket 

csatol, mely egyben szemléletváltást jelent afelé, hogy a zöldfelületet a város közös értéknek tekintse, 

melynek védelme mindenki feladata. Ily módon a város naprakész információkkal fog rendelkezni a 

zöldfelületek állapotáról, melyeket a fenntartási, fejlesztési tervekbe beépít. 

Az elérhetőség biztosítása érdekében a város zöldfelületei akadálymentesen megközelíthetőekké vál-

nak, a település közparkjainak, közkertjeinek hálózata felülvizsgálatra kerül, hogy a megfelelő sűrűség-
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ben állhassanak a lakosság rendelkezésére. A funkciógazdagság biztosítására gyermekjátszóterek, fel-

nőttek mozgási lehetőségeit kielégítő felületek kerülnek kialakításra a lakosság igényeinek megfele-

lően. 

Környezeti jövőkép 

A környezeti elemeket leginkább terhelő források, hatások a város közigazgatási területén szinte min-

denhol megjelennek, hatásuk milyensége és jelentősége azonban eltérő. Megjelennek a városban 

pontszerű terhelőforrások, valamint diffúzak is, melyek hatással vannak a talaj, a felszíni és a felszín 

alatti vizek, illetve a levegő minőségére is. Ilyenek a lakóterületek mellett húzódó 6 sz. főút, a lakóte-

rülettől délre fekvő sertéstelep, de ilyennek számít a szántóterületek műtrágya-használata is. Fontos 

cél a környezeti hatások mérséklése, melyben az elsődleges szempont a lakosságot közvetlenül érő 

hatások csökkentése, elsősorban a zaj- és szaghatások csökkentése által, melyek leghatékonyabban a 

településszegély fejlesztésével érhetőek el. Emellett fontos cél a talaj védelmének biztosítása is, mely-

nek egyik eszköze a csökkentett műtrágyahasználat, másik fontos eszköze pedig a táblaméretek csök-

kentése és mezsgyék, mezővédő erdősávok hálózatának kialakítása. 

Táji jövőkép 

Adony város területén a táj jelentős átalakuláson ment keresztül, s az átalakító folyamatok között sok 

nem előnyös, mivel fenntarthatatlan használatként jelenik meg. Ezen folyamatok korlátozása, vissza-

szorítása a cél, melynek fontos eleme, hogy a zöldfelületi hálózat új szemléletben jelenjen meg a vá-

rosban: a távlati cél egy olyan összefüggő hálózat kialakítása, melynek legfontosabb elemei a belterü-

leti zöldfelületek (közparkok, közkertek, utcafásítások), a külterületi zöldfelületek (árkok, vízfolyások 

parti sávjai, erdők, szántóföldeket kísérő mezsgyék, mezővédő erdősávok, fasorok), valamint a külte-

rületet és a belterületet elválasztó településszegély. A hálózat mindegyik eleme fontos, hatása megje-

lenik a klimatikus hatások mérséklésében, a talaj védelmében, miáltal egészségesebb, kellemesebb 

lakókörnyezet, lakókörülmények alakulnak ki.  

1.2. A VÁROS FEJLESZTÉSI ELVEINEK RÖGZÍTÉSE 

Adony város esetében az alábbi városfejlesztési elvek követendők: 

• A meglévő adottságok kamatoztatása 

• A kínálkozó lehetőségek lehető legjobb kihasználása 

• Változatos fejlesztési irányok kijelölése 

• Káros környezeti hatások mérséklése 

• Tájvédelmi szempontok érvényesítése 

• Iteratív fejlesztés/tervezés: a terv elkészítése után a lehetséges hatások vizsgálata, majd a terv 

módosítása a várható negatív hatások kiküszöbölésével 

• Egyenlő elérési/használati feltételek biztosítása 

• Lakosság aktív tájékoztatása, bevonása a fejlesztésekbe 

• Partneri szemlélet erősítése 
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2. CÉLOK 

Adony város Településfejlesztési Koncepciójának célrendszere a településre kijelölt elvárásokat és kí-

vánatos változásokat tartalmazó célok koherens, egymásra épülő rendszere, amely rögzíti a célok egy-

máshoz való hierarchikus viszonyát és egyéb kapcsolatait, összefüggéseit, és amelynek elemei az alap-

vető, a stratégiai, a tematikus, a területi és a horizontális célok. 

A célrendszer hierarchiájának legfelső szintjén kapott helyet a Koncepció jövőképének elérésére kitű-

zött alapvető cél, amely stratégiai célok, tematikus célok és részcélok meghatározásával közelít a meg-

valósíthatóság irányába. 

A következő szinten a stratégia (vagy átfogó) célok találhatók. Ezek általános és komplex, hosszú távú 

célkitűzések, melyek egyértelműen megjelenítik a jövőkép felé való kívánatos fejlődést, egyben a kö-

zép-, illetve rövid távú célok kijelölésének alapjait adják. 

A következő szintet a tematikus célok alkotják. Ezek a stratégiai célokból levezetett középtávú célkitű-

zések, melyek együttes és összehangolt elérése biztosítja a stratégiai célok érvényesülését. A tematikus 

célok alá rendeződnek a tematikus részcélok. 

A célrendszer a horizontális célokkal válik teljessé. A horizontális célok a település fejlesztésének és 

tervezésének egészét meghatározó alapvető megfontolások, elvárások és kritériumok összessége, me-

lyeket a célrendszer egészének meghatározásánál, a megvalósítást szolgáló eszközök és intézkedések 

kialakításánál, ezek végrehajtásánál egyaránt következetesen érvényesíteni kell. 

/A Célfát lásd a következő oldalon!/ 

  



ADONY  VÁROS
NYUGALMAT ÁRASZTÓ, MEGISMERÉSRE VÁRÓ, VÁROSOK GYŰRŰJÉBEN HELYET FOGLALÓ,

NAGYSÁGRENDEJÉBEN MEGMARADÓ, KÖRNYEZETÉVEL HARMÓNIÁRA TÖREKVŐ
CSENDES, PROSPERÁLÓ KISVÁROS KÍVÁN LENNI.

HORIZONTÁLIS CÉLOK

STRATÉGIAI CÉLOK

TEMATIKUS CÉLOK ÉS RÉSZCÉLOK

ÉLHETŐSÉG VERSENYKÉPESSÉG FENNTARTHATÓSÁG

1. GAZDASÁG
FEJLESZTÉSE

2. BEFEKTETÉS
A TÁRSADALOMBA

3. ÉPÍTETT KÖRNYEZET
DECENS BŐVÍTÉSE

4. TERMÉSZETI KÖRNYEZET
FELHASZNÁLÁSA ÉS VÉDELME

1.1. LOGISZTIKA FEJLESZTÉSE

1.1.1. TEHERKIKÖTŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

1.1.2. IPARVÁGÁNYOK MEGTARTÁSA

1.1.3. GAZDASÁGI TERÜLETEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE

2.1. LAKÓNÉPESSÉG MEGŐRZÉSE 3.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK OPTIMALIZÁLÁSA 4.1. DUNA-PART ÚJRAGONDOLÁSA

1.2. MEZŐGAZDASÁG ÉS
ÁLLATTARTÁS ERŐSÍTÉSE

1.2.1. MINT LEGNAGYOBB FOGLALKOZTATÓ,
A TERÜLETMEGŐRZÉS PREFERÁLÁSA

1.2.2. HALGAZDASÁG MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE

1.2.3. HELYI PIAC TÁMOGATÁSA

2.2. KÖZÖSSÉG-ERŐSÍTŐ LÉPÉSEK 3.2. VÁROSIAS BELSŐ MAG ERŐSÍTÉSE 4.2. ÁLTALÁNOS TÁJVÉDELEM

1.3. TURIZMUS MEGHONOSÍTÁSA

1.3.1. VÍZI TURIZMUS FEJLESZTÉSE

1.3.2. KERÉKPÁRUTAK FEJLESZTÉSE

1.3.3. SZÁLLÁSHELYEK ÉS

VENDÉGLÁTÁS ERŐSÍTÉSE

2.1.1. LAKÓKÖRNYEZET MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE

2.1.2. LAKÓTERÜLETEK BŐVÍTÉSE

2.1.3. CSALÁDBARÁT FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE

2.2.1. KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE

2.2.2. HELYI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE

2.2.3. PROGRAMKÍNÁLAT FEJLESZTÉSE

(SPORT, KULTÚRA, HAGYOMÁNY)

2.3.1. ISKOLÁZOTTSÁGI HELYZET JAVÍTÁSA

2.3.2. HELYI ADÓPOLITIKA ALAKÍTÁSA

2.3.3. LAKOSSÁG PIACKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE

3.1.1. LAKÓTERÜLETEK VÉDELME

3.1.2. FEJLESZTÉSI TERÜLETEK FELÜLVIZSGÁLATA

3.1.3. MEGFELELŐ KÖZTERÜLETI STRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA

3.2.1. VÁROSIAS BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK MEGADÁSA

3.2.2. VÁROSI FUNKCIÓK SŰRŰSÖDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

3.2.3. BELTERÜLETI MEZŐGAZDASÁGI MŰVELÉSI IGÉNYEK

ZÁRTKERTEK FELÉ TERELÉSE

3.3.1. TELEPÜLÉSI MÁRKA, IMÁZS LÉTREHOZÁSA

3.3.2. TELEPÜLÉSMARKETING ERŐSÍTÉSE, NYITÁS A VILÁG FELÉ

3.3.3. TÁMOGATÁSI RENDSZER KIDOLGOZÁSA

4.1.1. DUNA ÉS VÁROS KAPCSOLATÁNAK FOKOZÁSA

4.1.2. REKREÁCIÓS CÉLÚ PART KIJELÖLÉSE

4.1.3. DUNA-PART TERMÉSZETKÖZELI ÁLLAPOTÁNAK

MEGŐRZÉSE, HELYREÁLLÍTÁSA

4.2.1. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE

4.2.2. ÖKOLÓGIAI HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE, ÉLŐHELYVÉDELEM

4.2.3. TERMÉSZETVÉDELMI OKTATÁS, NEVELÉS

4.3.1. NAGYTÁBLÁS MŰVELÉS VISSZASZORÍTÁSA – TALAJVÉDELEM

4.3.2. TALAJADOTTSÁGOK (PL. MOCSARAS TERÜLETEK)
FIGYELEMBE VÉTELE

4.3.3. KÖZMŰOLLÓ ZÁRÁSA

2.3. HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE 3.3. TELEPÜLÉSARCULAT ERŐSÍTÉSE 4.3. KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME
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2.1. A VÁROS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGFOGALMAZÁSA 

A város alapvető célja: 

ADONY VÁROS 

NYUGALMAT ÁRASZTÓ, 

MEGISMERÉSRE VÁRÓ, 

VÁROSOK GYŰRŰJÉBEN HELYET FOGLALÓ 

NAGYSÁGRENDJÉBEN MEGMARADÓ 

KÖRNYEZETÉVEL HARMÓNIÁRA TÖREKVŐ 

CSENDES, PROSPERÁLÓ KISVÁROS KÍVÁN LENNI. 

 

Mindezeket: 

• A meglévő és felmerülő LEHETŐSÉGEK KIHASZNÁLÁSÁVAL, 

• Átgondolt FEJLESZTÉSEKKEL, 

• A lakosság aktív EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL, 

kívánja elérni 
 

A horizontális fejlesztési célok meghatározása 

Adony város horizontális céljai az ÉLHETŐSÉG, a VERSENYKÉPESSÉG és a FENNTARTHATÓSÁG 

Az alapvető cél elérése a horizontális célok megvalósításához éppúgy kötődik, mint ahogy va-
lamennyi stratégiai, tematikus és területi cél teljesítéséhez. A horizontális célok érvényesí-
tése jelenti a megvalósíthatóság zálogát, a fejlesztések elindításának feltételét. 

A horizontális célok ismertetése a könnyebb értelmezhetőség miatt szükségszerű. 

H1. ÉLHETŐSÉG 

A kitűzött jövőkép elérése érdekében a településfejlesztés minden szintjén az élhetőségre szükséges 

törekedni. Úgy a települési, mint táji szinten, de megnyilvánul a közösségek és az egyén szintjén is, 

illetve a szolgáltatásokban is. Az élhető településen jó létezni, mert kedvező lakóterülettel bír, vendég-

szeretet jellemzi, minőségi szolgáltatásokat nyújt, esztétikus és a tájvédelem érdekeire tekintettel van. 

H2. VERSENYKÉPESSÉG 

A versenyképesség szintén többféle szinten értelmezhető, és a város számára mindegyik értelmezés 

fontos. Versenyképes lehet a lakosság, a lakosság csoportjai szintjén is (jó tanulmányi eredményekkel, 

kreatív vállalkozói réteggel, ütőképes munkaerejével), de versenyképes lehet a település is, mely a tu-

risztikai kínálatok piacán, a vonzó beruházási célpontok terén, illetve az új otthont keresők között is 

helyt kell, hogy álljon.  

H3. FENNTARTHATÓSÁG 

A fenntarthatósági elv önmagában horizontálisnak tekinthető. Részletes bemutatása ezért szükség-

szerű. 

Az erőforrások csoportosítása – a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiában lefektetett elveket 

követve – a következő: 

• Társadalmi erőforrások. 
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• Emberi erőforrások. 

• Természeti erőforrások. 

• Művi erőforrások. 

• Gazdasági erőforrások. 

 

A társadalmi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki: 

• A múlt örökségének megőrzése, az emlékezéskultúra kialakítása és megtartása. 

• Pozitív értékek és normák fókuszba helyezése. 

• Bizalom a közösség és az önkormányzat között. 

• Kohézió. 

• Egyéni felelősségvállalás. 

Az emberi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki: 

• Népességszám megtartása. 

• Egészség. 

• Képességek, készségek megőrzése. 

• Befogadás. 

• Korosztályok együttélése. 

A természeti erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki: 

• Flóra. 

• Fauna. 

• Biodiverzitás. 

• Természetközeli állapot. 

• Klímatudatosság. 

A művi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki: 

Fenntartható 
erőforrás-

csoportosítás

Társadalmi 
erőforrások

Emberi 
erőforrások

Természeti 
erőforrások

Művi 
erőforrások

Gazdasági 
erőforrások
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• Fejlesztés – megőrzés egyensúlya. 

• Művi örökség. 

• Infrastruktúra. 

• Barnamező. 

• Klímatudatos építészeti megoldások. 

A gazdasági erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki: 

• Vállalkozói réteg. 

• Képzett munkaerő. 

• Kapcsolatok. 

• Hatékonyság. 

• Innováció. 

 

A város stratégiai (átfogó) fejlesztését szolgáló célok meghatározása 

Adony város alapvető céljának elérését; a jövőkép teljesülését az alábbi stratégiai célok teljesítésével 

kívánja elérni: 

• Gazdaság fejlesztése 

• Befektetés a társadalomba 

• Épített környezet decens bővítése 

• Természeti környezet felhasználása és védelme 
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2.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA 

1. Gazdaság fejlesztése 

1.1. Logisztika fejlesztése 

1.1.1. Teherkikötő infrastrukturális fejlesztése 

A Magtárházhoz kapcsolódó teherkikötő, valamint a hozzá kapcsolódó iparvágányok kiváló lehetőséget 
nyújtanak nemcsak a gabonaszállítás szükségleteihez, hanem egyéb szállítási tevékenységekhez is. A 
mértékadó árvízszint változása kihívásokat állít a kikötő biztonságos működése elé. Megtartása, így az 
infrastrukturális helyzet fejlesztése a település jövője, gazdasági helyzete szempontjából igen fontos. 
Az árvízvédelem mellett fontos cél a teherkikötő műszaki berendezéseinek karbantartása és fejlesztése 
annak érdekében, hogy változatos termékforgalom alakulhasson ki. 

1.1.2. Iparvágányok megtartása 

A lakóterületektől délre fekvő gazdasági területeket feltáró iparvágány kiváló adottságot nyújt a meg-
lévő, illetve a későbbiekben megtelepülő vállalkozások számára akár alapanyag-ellátás, akár termék-
szállítás terén. Fenntartása, fejlesztése a város jövője szempontjából fontos. 

1.1.3. Gazdasági területek infrastruktúra-fejlesztése 

Adony város kedvező megközelítési adottságait kihasználandó szükséges a kijelölt gazdasági területek 
minél kedvezőbb infrastrukturális feltételekkel való ellátása. Mindezekhez hozzá tartozik a közműcsat-
lakozási lehetőségek kialakítása mellett a közvilágítás fejlesztése, illetve a minél kedvezőbb vasúti és 
közúti csatlakozási lehetőségek kialakítása. 

1.2. Mezőgazdaság és állattartás erősítése 

1.2.1. Mint legnagyobb foglalkoztató, a területmegőrzés preferálása 

Adony városban a legnagyobb foglalkoztatónak a szántóföldi növénytermesztéshez és az állattartáshoz 
kapcsolódó mezőgazdasági vállalkozások számítanak, így például a halgazdaság. A mezőgazdasági te-
rületek védelme éppen ezért nemcsak a tájvédelem érdekeivel áll összhangban, hanem a lakosság 
megélhetését is szolgálja.  

1.2.2. Halgazdaság minőségi fejlesztése 

A Líviai halastavak a minőségi haltenyésztés mellett a település turisztikai lehetőségeit is bővítő hor-
gászturizmus letéteményesei. A halastavak fennmaradása, a minőségi haltenyésztést, illetve a turiz-
mus érdekeit célzó fejlesztése a város érdeke. 

1.2.3. Helyi piac támogatása 

A város helyi termékeinek, illetve a lakosság friss élelmiszerekkel való ellátásának, valamint a kapcso-
latok ápolásának fontos helyszíne a piac. Fontos ezért a rendszeres piac helyszínének megfelelő kiala-
kítása, mely elsődleges céllá válik. A megfelelő kialakítás mellett fontossá válik a helyi termelők figyel-
mének felkeltése, helyi vállalkozók helyi alapanyagokból készülő termékeinek támogatása, továbbá 
környékbeli, elsősorban minőségi termékeket árusító vállalkozók bevonzása. 

1.3. Turizmus meghonosítása 

1.3.1. Vízi turizmus fejlesztése 

Adony turisztikai fejlesztése szempontjából remek lehetőséget nyújtanak a Líviai-Cikolai-halastavak, 
illetve a Duna közelsége, így a város egyaránt számíthat a vízitúrázók megjelenésére, illetve a horgász-
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turizmusra. Ehhez azonban olyan beruházások, illetve hírverés szükséges, melyek tényezővé, alterna-
tívává tehetik a város vonzástényezőit más lehetőségekkel szemben. Emellett a Duna holtága révén jó 
adottságokkal rendelkezik a város más vízi üdülési formákhoz is, melyek további vizsgálatokat igényel-
nek. Ilyenek a teljesség igénye nélkül: yachtkikötő, szabadstrand, vízi élménypark. 

1.3.2. Kerékpárutak fejlesztése 

A kerékpáros közlekedés népszerűsödése országos tendencia, a kerékpáros turizmus, illetve a hivatás-
forgalmi kerékpárhasználat egyre gyakoribb minden településen. Amellett, hogy egészségügyi szem-
pontból is támogatandó a kerékpározás népszerűsítése, a használati feltételek megkönnyítése is fel-
adat, ezért cél a szomszédos települések különálló kerékpárúttal való elérése. 

1.3.3. Szálláshelyek és vendéglátás erősítése 

Jelenleg nem adottak a feltételek arra, hogy a látogatók akár több napot is a városban töltsenek. Ennek 
alapvető feltétele, hogy legyen olyan szálláshely, amely képes kielégíteni a szükségleteket, jelen eset-
ben akár a vízi turizmushoz, akár a kerékpáros forgalomhoz kapcsolódó szükségleteket. 

 

2. Befektetés a társadalomba 

2.1. Lakónépesség megőrzése 

2.1.1. Lakókörnyezet minőségi fejlesztése 

A lakónépesség megtartásának, a bővülés ösztönzésének egyik fontos eszköze a minőségi lakókörnye-
zet kialakítása, mely kiterjed a jó minőségű épületállományra és az áttekinthető, rendezett, esztétikus 
közterületekre egyaránt. Ahol rendezett, szép településkép uralkodik, az a terület biztonságot sugall 
és maradásra biztat.  

2.1.2. Lakóterületek bővítése 

A koncepció időtávjára kitűzött népességszám, valamint egy fenntartható kisvárosi lakosság eléréséhez 
szükséges a lakóterületek bővítése, melynek hozadéka többes: középtávon fellendülést hoz a helyi épí-
tőipar számára, emellett új lakosok jelennek meg, akik további szempontokat tehetnek hozzá a város 
haladási irányának megválasztásához. 

2.1.3. Családbarát feltételek megteremtése 

A kitűzött népességi cél, illetve a fenntartható korszerkezet eléréséhez nemcsak új lakóterületek szük-
ségesek, de családbarát kialakítású közterületek és hozzáállás is szükséges. A gyermekvállalási kedvet 
nemcsak a játszóterek befolyásolják, de a helyi oktatás elérhetősége és minősége is, a családok szá-
mára elérhető egészségügyi és egyéb szolgáltatások színvonala is. 

2.2. Közösség-erősítő lépések 

2.2.1. Közösségi terek fejlesztése 

A helyi közösségi kapcsolatok kialakulásának, erősödésének egyik legfontosabb színhelyei a közterüle-
tek, közösségi terek. Ezeken a helyeken van lehetőség beszélgetni, megvitatni a mindennapi problé-
mákat, nézeteket, továbbá olyan programok szervezésére van lehetőség, amelyek szintén a közös él-
mények sorát bővítik, új muníciót adnak a nézetek megvitatásához. Szükség van ezért olyan közösségi 
terek kialakítására, melyek többféle felhasználói csoport számára nyújt kedvező feltételeket. 

2.2.2. Helyi identitás erősítése 

A város lakosságának megtartásához szükség van a helyi identitás kialakítására, elmélyítésére a lakos-
ság minél szélesebb körében. Nemcsak azokban, akik „őslakosok”, hanem azokban is, akik újonnan 
költöznek a városba. Szükséges, hogy megismerjék és megszeressék azt a helyet, ahol laknak, és egy-
ben a régebbi lakosok a helyi közösség teljes jogú tagjainak tekintsék őket. Sokféle eszköze lehet az 
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identitás erősítésének, a teljesség igénye nélkül ide tartoznak a tájékoztató kiadványok, illetve ezek 
eljuttatása minél szélesebb körökbe, helytörténeti, városismereti előadások, programok szervezése. 

2.2.3. Programkínálat fejlesztése (sport, kultúra, hagyomány) 

A közösségi programok lehetőséget nyújtanak egymás megismerésére, a közösen véghez vitt felada-
tok, közös sport közös élményt, kapcsolódási pontot jelent a lakosok között. Amennyiben ezek a prog-
ramok rendszeressé válnak, lehetőség van ezeket az ismeretségeket elmélyíteni, így olyan szorosabb 
közösségek jöhetnek létre, melyek hosszú távra szólnak, és a város helyzetét is előrébb viszik. 

2.3. Humánerőforrás fejlesztése 

2.3.1. Iskolázottsági helyzet javítása 

A 2008-ban kialakult gazdasági válság Adony városát sem kímélte, 2009-ben a lakosságnak majdnem 
6%-a volt munkanélküli, közöttük is elsöprő többségben voltak azok, akik alacsonyabb végzettséggel 
rendelkeztek. Noha a válság kezdete majdnem 10 éve volt, nem árt felkészíteni a lakosságot más olyan, 
nem várt helyzetre, mely gyors alkalmazkodást követel meg, és a munkaerőpiac gyors átalakulását 
eredményezi. Ennek egyik fontos eszköze a lakosság iskolázottságának jobbítása, mely által egyrészt új 
szakmát tanulhat az, aki nem talál munkát, másrészt rugalmasabban képes kezelni a váratlan helyze-
teket. 

2.3.2. Helyi adópolitika alakítása 

A helyi adópolitika átalakításának célja többes: a nehezebb körülmények közt élő lakosság helyzetbe 
hozása, a gazdálkodók ösztönzése a tájvédelmi szempontok alkalmazására, a beruházások településre 
vonzása, illetve a gazdaság élénkítése. Az okosan, méltányosan kialakított adópolitika segítséget nyújt 
mind a táj megfelelő, kíméletes használatának elérésében, de emellett a gazdaság segítésében, a vál-
lalkozói kedv növelésében. 

2.3.3. Lakosság piacképességének erősítése 

A lakosság piacképességét csak részben befolyásolja az iskolázottság mértéke, melyről a korábbiakban 
szó volt. Hasonlóan jelentős tényező a rugalmasság, alkalmazkodóképesség, a találékonyság és a vál-
lalkozói kedv. A város céljai között szerepel, hogy mindezeket fejlessze a lakosság körében, akár a kép-
zettségi szint jobbításával, akár az induló vállalkozások segítésével, akár pályázati lehetőségekben való 
segítség nyújtásával, népszerűsítésével. 

 

3. Épített környezet decens bővítése 

3.1. Területfelhasználások optimalizálása 

3.1.1. Lakóterületek védelme 

A város jelenlegi szerkezetét áttekintve szembetűnő, hogy egyfelől a 6 sz. főút igen közel húzódik a 
lakóterületekhez, továbbá az is, hogy a kijelölt gazdasági területek és a lakóterületek között nincs olyan 
terület kijelölve, mely a lakóterületeket védené az esetleges káros, zavaró hatásoktól. A lakóterületek 
védelme elsősorban ilyen puffer szerepet viselő területek kijelölését jelenti. 

3.1.2. Fejlesztési területek felülvizsgálata 

Adony város jelenlegi fejlesztési területei 2011-ben kerültek kijelölésre, melyek közül számos terület 
nem épült be, nem foglalt rajtuk helyet üzem, vagy vállalkozás. Szükséges ezért felülvizsgálni a meglévő 
rendszert, hogy olyan megoldás szülessen, mely egyszerre szolgálja a település és a vállalkozók hosszú 
távú érdekeit. 

3.1.3. Megfelelő közterületi struktúra kialakítása 
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Jelenleg a városban nem egyenlők a lakosság feltételei a közterek, zöldfelületek elérési lehetőségei 
tekintetében. A jövőben a város egyik fontos célja ennek az aránytalanságnak a megszüntetése.  

3.2. Városias belső mag erősítése 

3.2.1. Városias beépítési paraméterek megadása 

Adony városközponti része jelenleg csak annyiban különül el a többi lakóterülettől, hogy a település-
központi funkciók itt sűrűsödnek. A városias kép kialakítása érdekében a település központi része kis-
városhoz méltó beépítési paramétereket kell, hogy kapjon. 

3.2.2. Városi funkciók sűrűsödésének elősegítése 

Noha Adony város, városi funkciók (azaz a saját lakosságon túli, távolabbi településeket is ellátó funk-
ciók) csak kis számban vannak jelen, többnyire csak az egészségügy, kis mértékben az oktatás terén. A 
jövő feladata, hogy a város az oktatás terén a mainál nagyobb mértékben lehessen a szomszédos tele-
pülések ellátója, illetve megjelenjen nagyobb mértékben a kereskedelem is ebben a funkcióban. 

3.2.3. Belterületi mezőgazdasági művelési igények zártkertek felé terelése 

A városiasodás egyik feltétele a sűrűbb beépítés, mely a mostani telekméretekkel nem megvalósítható, 
emellett a kiskerti, háztáji kertművelés, állattartás is a folyamat ellen hat. A jövőben a város ezeknek a 
funkcióknak a zártkertek felé való terelését támogatja annak érdekében, hogy városias kép alakulhas-
son ki a településen. 

3.3. Településarculat erősítése 

3.3.1. Települési márka, imázs létrehozása 

Adony városa jelenleg nem forog közszájon, kevéssé ismert az ország lakossága előtt, noha történelmi 
emlékei erre érdemessé tennék. Ezért szükséges a város számára olyan imázst teremteni, mely von-
zóvá teszi a látogatók számára is. 

3.3.2. Településmarketing erősítése, nyitás a világ felé 

A fenti részcéllal összefüggésben az imázs hiába jó, ha nem kerül nyilvánosság elé, éppen ezért a város 
lépéseket tesz annak érdekében, hogy országosan is ismert legyen. Ennek azonban előfeltétele az, hogy 
a meglévő értékek, emlékek bemutathatóak legyenek, illetve meglegyen a szükséges infrastruktúra a 
látogatók igényeinek kielégítésére. A jól kitalált arculat képes a várost vonzóvá tenni, pezsgő, prospe-
ráló település képét nyújtani. 

3.3.3. Támogatási rendszer kidolgozása 

A település arculatának egyik fontos eleme a lakóterületek megjelenése, melynek a Településképi Ar-
culati Kézikönyv az egyik legfontosabb leirata. Adony városa fontosnak tartja az igényességet, kedvező 
megjelenést és a koherens arculatot, ezért támogatási rendszert dolgoz ki annak érdekében, hogy a 
Kézikönyv arculati előírásai megvalósulhassanak. 

 

4. Természeti környezet felhasználása és védelme 

4.1. Duna-part újragondolása 

4.1.1. Duna és város kapcsolatának fokozása 

Jelenleg csak a város gazdasági területeinek egy része rendelkezik közvetlen Duna-parti kapcsolattal, 
illetve részben az üdülőterületek. Mind turisztikai, mind lakossági szempontból azonban előnyös, ha a 
település nyit a Duna-part felé, és további funkciók jelennek ott meg. Ez azonban csak a természetvé-
delmi érdekekkel összhangban lehetséges. 
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4.1.2. Rekreációs célú part kijelölése 

A város Duna felé nyitása többek között egy extenzív használatú parti sáv kijelölését is jelenti, mely a 
Duna felől érkező vízitúrázók számára és a lakosság számára egyaránt jelentős értékkel bírhat. 

4.1.3. Duna-part természetközeli állapotának megőrzése, helyreállítása 

A Duna parti sávja mára jelentősen átalakult eredeti arculatához képest, melynek egyik legnyilvánva-
lóbb jele a növényzet átalakulása, különösen a Duna-szigeten. A hajdani galériaerdők helyét mára sok 
helyütt gazdasági erdők váltották fel, melyek növényállománya ugyan gyakran honos fajokból áll, ter-
mészetvédelmi értéke viszonylag csekély az intenzív erdőművelés miatt. A természetközeli állapot 
helyreállítása nemcsak a természetvédelem számára előnyös, de tájvédelmi szempontból is kívánatos, 
továbbá a természeti értékeket kedvelő turisztikai célközönség számára is fontos. 

4.2. Általános tájvédelem 

4.2.1. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A város zöldfelületi rendszerének fejlesztését, fenntartását ma nem hatja át egységes szemlélet, mely 
lehetővé tenné egy összefüggő, funkciógazdag és értékes hálózat létrejövetelét. Emellett számos elem 
hiányzik a zöldfelületi rendszerből, melyek nélkül az nem tekinthető teljesnek. Ilyen elemek elsősorban 
a külterületen hiányoznak, illetve a kül- és belterület határán, de a belterületen számos lakóhelyről is 
csak nehezen elérhető zöldfelület a lakosság számára. A jövőben a város egységes szemlélettel, össze-
függő rendszerként tekint a város teljes közigazgatási területén a zöldfelületi rendszerre, és lépéseket 
tesz annak fejlesztésére egy átfogó terv szerint. 

4.2.2. Ökológiai hálózatok fejlesztése, élőhely-védelem 

Az Országos Ökológiai Hálózat Adony városra eső része jelenleg magterületet, illetve ökológiai folyosót 
tartalmaz. Szükséges olyan területek létrehozása is, melyek a magterületek számára pufferterületként 
képesek funkcionálni, emellett szükséges az Országos Ökológiai Hálózattól független ökológiai szemlé-
let elsajátítása is, mely lehetővé teszi élőhelyek, ökológiai folyosók létrehozását, melynek a jelenlegi 
nagytáblás szántóföldi művelés gátat szab. 

4.2.3. Természetvédelmi oktatás, nevelés 

A táji, természeti értékek a jelen kincsei, de megőrzendőek a jövő számára, hogy a későbbi nemzedékek 
is értékként tekinthessenek rájuk. Szükséges ezért a fiatalabb korosztályok szemét felnyitni a város táji, 
természeti értékeire és azok megőrzésének mikéntjére. A jövőben erre az óvodai, általános iskolai ok-
tatás, nevelés terén nagyobb figyelem irányul. 

4.3. Környezeti elemek védelme 

4.3.1. Nagytáblás művelés visszaszorítása – talajvédelem 

A talaj hosszú távú védelme és a lakóterületek por elleni védelme érdekében szükséges a jelenlegi 
nagytáblás szántóföldi művelés visszaszorítása, a kistáblás művelés előtérbe helyezése, a táblák között 
pedig mezővédő erdősávok és mezsgyék rendszerének létrehozása. Mára számos kutatási eredmény 
jelent meg arról, hogy a kistáblás művelés a mezővédő erdősávok jótékony klimatikus hatása révén 
jobb termésátlagot eredményez a nagytáblás művelésnél, melyet tetéz az erdősávok széltörő hatása, 
mely nyáron a defláció, télen a hóátfúvások ellen hat. 

4.3.2. Talajadottságok (pl. mocsaras területek) figyelembe vétele 

A tájvédelem érdekei megkívánják nemcsak a kistáblás művelési szerkezet kialakítását, de a talajadott-
ságok figyelembe vételét is a területfelhasználás rendjének alakításánál. Adony városának jelentős ré-
sze korábban mocsaras, vizenyős terület volt, mely adottság figyelembe vételre méltó a területhaszná-
latok megtervezésekor. 
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4.3.3. Közműolló zárása 

Adony város közműhálózata jelenleg fejlesztésre szorul, a lakóterületek nem minden része egyenlően 

ellátott az egyes közművek terén. A jövőben cél nemcsak a közműolló bezárása, hanem a közműháló-

zatra való rákötés ösztönzése is a teljes lakóterületen. 

2.2.1. A JÖVŐKÉP; A VÁROSFEJLESZTÉSI ELVEK, AZ ÁTFOGÓ CÉL ÉS A RÉSZCÉLOK KAPCSOLATA 

A célok közötti kapcsolatokat a Célfa-ábra szemlélteti. A stratégiai célok alatt helyet kapó tematikus 
célok, illetve tematikus részcélok jelölik a kapcsolódási irányokat.  

A horizontális cél minden elemre való hatását az alapvető cél, és valamennyi stratégiai cél horizontális 
céllal való kölcsönös kapcsolatának megjelenítése szemlélteti. 

 

2.2.2. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES VÁROSRÉSZEKRE 

Adony város közigazgatási területén az alábbi területek különíthetőek el: 

1. Városközponti terület 

2. Lakóterületek 

3. Beépült, ill. beépülő gazdasági területek 

4. Külterületi üdülőterületek 

5. Adonyi zártkertek 

6. Líviai-Cikolai-halastavak 

7. Nagy-sziget 

8. Duna és parti sávja 

9. Külterület 
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 Forrás: saját szerkesztés 

A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEK KAPCSOLATA: 
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1. Gazdasági fejlesztése 

1.1. Logisztika fejlesztése 

1.1.1. Teherkikötő infrastrukturális 
fejlesztése 

          

1.1.2. Iparvágányok megtartása           

1.1.3. Gazdasági területek infra-
struktúra-fejlesztése 

          

1.2. Mezőgazdaság és állattartás erősítése 

1.2.1. Mint legnagyobb foglalkoz-
tató, a területmegőrzés prefe-
rálása 

          

1.2.2. Halgazdaság minőségi fejlesz-
tése 

          

1.2.3. Helyi piac támogatása           

1.3. Turizmus meghonosítása 

1.3.1. Vízi turizmus fejlesztése           

1.3.2. Kerékpárutak fejlesztése           

1.3.3. Szálláshelyek és vendéglátás 
erősítése 

          

2. Befektetés a társadalomba 

2.1. Lakónépesség megőrzése 

2.1.1. Lakókörnyezet minőségi fej-
lesztése 

          

2.1.2. Lakóterületek bővítése           

2.1.3. Családbarát feltételek megte-
remtése 

          

2.2. Közösség-erősítő lépések 

2.2.1. Közösségi terek fejlesztése           

2.2.2. Helyi identitás erősítése           

2.2.3. Programkínálat fejlesztése 
(sport, kultúra, hagyomány) 

          

2.3. Humánerőforrás fejlesztése 
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2.3.1. Iskolázottsági helyzet javítása           

2.3.2. Helyi adópolitika átalakítása           

2.3.3. Lakossági piacképességének 
erősítése 

          

3. Épített környezet decens bővítése 

3.1. Területfelhasználások optimalizálása 

3.1.1. Lakóterületek védelme           

3.1.2. Fejlesztési területek felülvizs-
gálata 

          

3.1.3. Megfelelő közterületi struk-
túra kialakítása 

          

3.2. Városias belső mag erősítése 

3.2.1. Városias beépítési paraméte-
rek megadása 

          

3.2.2. Városi funkciók sűrűsödésé-
nek elősegítése 

          

3.2.3. Belterületi mezőgazdasági igé-
nyek zártkertek felé terelése 

          

3.3. Településarculat erősítése 

3.3.1. Települési márka, imázs létre-
hozása 

          

3.3.2. Településmarketing erősítése, 
nyitás a világ felé 

          

3.3.3. Támogatási rendszer kidolgo-
zása 

          

4. Természeti környezet felhasználása és védelme 

4.1. Duna-part újragondolása 

4.1.1. Duna és város kapcsolatának 
fokozása 

          

4.1.2. Rekreációs célú part kijelölése           

4.1.3. Duna-part természetközeli ál-
lapotának megőrzése, helyre-
állítása 

          

4.2. Általános tájvédelem 

4.2.1. Zöldfelületi rendszer fejlesz-
tése 

          

4.2.2. Ökológiai hálózatok fejlesz-
tése, élőhelyvédelem 

          

4.2.3. Természetvédelmi oktatás, 
nevelés 
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4.3. Környezeti elemek védelme 

4.3.1. Nagytáblás művelés visszaszo-
rítása – talajvédelem 

          

4.3.2. Talajadottságok (pl. mocsaras 
területek) figyelembe vétele 

          

4.3.3. Közműolló zárása           
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

3.1. A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁRSADALMI, 

GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA 

Adatok meghatározása az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök ké-
szítéséhez szükséges. Az Étv. 2.§ 29. pontja az alábbi fogalom meghatározásokat adja: 

„Integrált településfejlesztési stratégia: a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, 
társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési prog-
ram.” [Étv. 2.§ 12.] 

„Településszerkezeti terv: a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását bizto-
sító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elren-
dezését meghatározó terv.” [Étv. 2.§ 29.] 

 

TÁRSADALMI ADATOK 

- Népességprognózis – a lakóterületi kínálat mennyiségének biztosításához 

- Korosztályos adatok – az intézményi szükséglet megállapításához 

- Életminőség, jövedelmi viszonyok – parkolási szükséglet tervezéséhez 

 

GAZDASÁGI ADATOK 

- Gazdasági ágazatok megoszlása – iparterületek / mezőgazdasági területek arányának eldönté-
séhez 

- Településüzemeltetés adatai – ingatlanvagyon hasznosításához 

- Turizmus adatai – szálláshely és vendéglátás helyigényének biztosításához  

 

KÖRNYEZETI ADATOK 

- Védett természeti területek elhelyezkedése, átlag feletti minőségi osztályú területek – fejlesz-
tési korlátozások ismeretéhez 

- Tájhasználat, tájhasználati konfliktusok – területfelhasználás tervezéséhez 

- Zöldfelületi rendszer – közterületi zöldterületek felülvizsgálatához 

- Területhasználat – területfelhasználás felülvizsgálatához 

- Telekstruktúra – övezeti rendszer kijelöléséhez 

- Önkormányzati vagyonkataszter – közterületi rendszer áttekintéséhez 

- Művi értékek – védettségek és védőterületeik feltűntetéséhez, figyelembe vételéhez 

- Közlekedési infrastruktúra, forgalmi adatok – közlekedési hálózat áttekintéséhez, közlekedési 
módok igénybevételének biztosításához 

- Közmű infrastruktúra – közmű hálózat áttekintéséhez, közmű ellátottság biztosításához, terü-
letigényes létesítmények kijelöléséhez, nyomvonalas infrastruktúra elemek közterületi elhe-
lyezéséhez 

- Környezetvédelmi terhelési adatok – elhelyezhető funkciók meghatározásához 

 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
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ményekről – szerint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a te-
lepülésrendezési eszközök megalapozó vizsgálata az Eljr. 1. melléklete szerinti követelményekkel kell, 
hogy készüljön. E megalapozó vizsgálat jelen Koncepció készítése során elkészült. A településrendezési 
eszközök, illetve az integrált településfejlesztési stratégia készítése során az adatok aktualizálására, 
illetve szükség szerinti kiegészítésére kell sort keríteni.  

3/A. § (1) Az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálat (a továbbiakban: megalapozó vizsgálat) 
– a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott keretek között – felhasználható a stratégia és a tele-
pülésrendezési eszköz készítése, valamint a koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz 
módosítása során is. 

(2) A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél 
figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak részle-
tezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg. 

(3) A stratégia és a településrendezési eszköz készítése, valamint a koncepció, a stratégia és a 
településrendezési eszköz módosítása során felhasználni csak az aktualizálást megelőzően leg-
feljebb hét éven belül készült megalapozó vizsgálatot lehet, ideértve az ezen időtávon belül a 
településrendezési eszközhöz nem e rendelet szerinti tartalommal elkészített megalapozásnak 
minősülő vizsgálatot is. A felhasználható tartalmi elemeket az önkormányzati főépítész írásban 
határozza meg. 

(4) Közös megalapozó vizsgálat készíthető, ha a koncepció, a stratégia és a településrendezési 
eszközök vagy ezek módosítása együtt vagy közvetlenül egymást követően kerülnek kidolgo-
zásra. 

5. § (2) A koncepciót és a módosítását a megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni, részletes 
tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza. 

6. § (2) A stratégiát és a módosítását a megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni, részletes 
tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza. A stratégia elkészítése és módosítása esetén 
a korábbi megalapozó vizsgálat felhasználására a 3/A. § szerint van lehetőség. 

9.§ (4) A településszerkezeti tervhez el kell készíteni a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó 
javaslatot a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. Településszerkezeti terv készítése 
esetén a korábbi megalapozó vizsgálat felhasználására a 3/A. § szerint van lehetőség. 
[314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – 3/A. § (1), (2), (3), (4); 5.§ (2); 6.§ (2); 9.§ (4)] 
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3.2. A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN, JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA 

FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLET-FELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI 

VÁLTOZÁSOKRA 

Adony város közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabály-

zatának felülvizsgálata a Koncepció jóváhagyásával együttesen zajlik. A terv követi a Koncepcióban rög-

zített alapelveket, egymásra épülésük tehát biztosított.  

A Településrendezési Eszközök a hatályos tervben rögzítettekhez képest az alábbi elemek tekintetében 

felülvizsgálatra kerülnek: 

• Közlekedés-hálózat 

• Területfelhasználás rendje 

• Zöldfelületi hálózat 

• Övezeti rendszer 

• Fejlesztési területek 

• Helyi Építési Szabályzat 

Műszaki infrastruktúra térbeli rendjének módosítási javaslata 

Közlekedési infrastruktúra 

• Kerékpárutak kialakítása a szomszédos települések felé 

Közmű infrastruktúra 

• Területigényes, újonnan kijelölésre kerülő közműlétesítményeket a településrendezési 

eszközökben nem találunk. 

• A nyomvonalas közmű-infrastruktúra elemek elhelyezése a közterületeken biztosított. 

Javasolt településszerkezeti változások 

• Gazdasági fejlesztési területek felülvizsgálata 

• Településszegély kialakítása 

• Zöldfelületi rendszer felülvizsgálata 

• Adatszolgáltatások feltüntetése 

• Biológiai aktivitásérték szinten tartásához szükséges módosítások 
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3.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE ÉS 

AZ ÖRÖKSÉG ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE 

Adony város több örökségi elemmel is rendelkezik: műemlék, műemléki környezet, történeti kert, ré-

gészeti lelőhely, helyi védett művi érték egyaránt található a területén. (Az értékek részletes felsorolása 

az Örökségvédelmi Hatástanulmányban található.) A község számára az örökségvédelem fontos terü-

let. Értéket képviselő elemei adnak egyediséget számára, ezzel válik össze nem téveszthetővé a kör-

nyezetében lévő településekkel. Az értékek közül kiemelkednek az építmények, melyek fennmaradása 

hasznosításukkal, karbantartásukkal biztosítható. Az örökségi értékek különleges felújítási igényekkel 

lépnek föl. Tervezésüket ebben jártas szakemberekre kell bízni. 

A meglévő építészeti örökség mellett a történelmi településmag területén lehetőség nyílik további épü-

letek helyi védelembe vonására. Az építészeti értékek felújítása a település régi, de értéket képviselő 

lakóépületeinél is fontos. A szakszerűen, igényesen felújított épületek felértékelik a környéket, példá-

juk tovább terjed a szomszédos épületállományra is, így a lakóterület minőségi színvonala is emelkedik. 

A lakóterületek értékei mellett fontos szerep kell háruljon a lakóterületeken kívüli értékek védelmére 

és bemutatására, melyek a település vonzástényezőjévé válhatnak. A bemutatás megtervezése során 

érdemes kerülni a ma már szokványosnak, éppen ezért unalmasnak mondható bemutatási módozato-

kat, érdemes ehelyett interaktivitsára törekedni, kézzel foghatóvá, elképzelhetővé tenni, hogyan is él-

tek a város területén élő korábbi népcsoportok, hogyan használták a tájat és milyenek voltak a körül-

ményeik. 

A felújítások tervezésénél a klímatudatosság elveit kell alkalmazni. Mind az energiahatékonyság, mind 

a megújuló energiaforrások felhasználása, mind a szélsőséges időjárási viszonyokat ellensúlyozó kiala-

kítás – részben a viharok elleni védelem, részben a nyári napvédelem, részben a hirtelen lezúduló csa-

padék helyben tartása – szerepet kaphat az épületek tervezésénél, kivitelezésénél. 

A felújítások megvalósítását követően az állagromlások elkerülése válik elsőrendű feladattá. A környe-

zetszennyezés mérséklése – részben az alkalmazott tüzelőanyag megválasztásával, részben a környe-

zetkímélő ipari technológiák alkalmazásával – az épületek jó karban maradásának egyik záloga. 

A tervezett jövőkép egyik pillére a közterületek fejlesztése, mely arculaterősítéssel, közösségi terek 

létrehozásával valósítható meg. Ugyanakkor a magántulajdonosok lakóterületeiről sem szabad megfe-

ledkezni: érdemes áldozni az épületek nívós kialakítására, energiahatékonyságra, mert a környezetével 

harmonizáló, az erőforrásokat mértékletesen használó élet a fenntarthatóság egyik záloga. 
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4. HA STRATÉGIA NEM KÉSZÜL, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK 

NYOMONKÖVETÉSE 

Adony város rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával. A stratégiát Adony Város Önkor-

mányzat Képviselő Testülete 254/2015 (IX. 26.) határozatával fogadta el. A Stratégia megléte okán je-

len fejezet kidolgozása nem releváns. 


	Vezetői összefoglaló
	Bevezető
	1. Jövőkép
	1.1. A város jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan
	1.1.1. Társadalmi jövőkép
	Demográfia
	Oktatás, képzés
	Szociális ellátás
	Egészségügyi ellátás
	Kultúra, turizmus
	Rekreáció, sport
	Civil társadalom

	1.1.2. Gazdasági jövőkép
	Ipar
	Mezőgazdaság
	Építőipar
	Kereskedelem, szolgáltatás
	Turizmus, vendéglátás
	Információ, kommunikáció

	1.1.3. Környezeti jövőkép
	Épített környezeti jövőkép
	Közlekedési infrastruktúra
	Közmű infrastruktúra
	Települési zöldfelületek
	Környezeti jövőkép
	Táji jövőkép


	1.2. A város fejlesztési elveinek rögzítése

	2. Célok
	2.1. A város átfogó fejlesztését szolgáló célok megfogalmazása
	A város alapvető célja:
	A horizontális fejlesztési célok meghatározása
	H1. Élhetőség
	H2. Versenyképesség
	H3. Fenntarthatóság

	A város stratégiai (átfogó) fejlesztését szolgáló célok meghatározása

	2.2. Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása
	2.2.1. A jövőkép; a városfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata
	2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes városrészekre


	3. Kiinduló adatok a további tervezési feladatokhoz
	3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása
	3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változásokra
	Műszaki infrastruktúra térbeli rendjének módosítási javaslata

	3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az örökség érték alapú, fenntartható fejlesztésére

	4. Ha stratégia nem készül, a megvalósítás eszközei és azok nyomonkövetése
	MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
	ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
	ÉRTÉKKATASZTER



