megyetérképek járáshatárokkal
Magyarországi megyék térképei, a járások határaival
Igen hasznos az adott megyében lakók számára, ha megismerik az új
közigazgatási beosztást és az adminisztratív határokat. Nélkülözhetetlen
egy megyei önkormányzat, hivatal tevékenységéhez is.
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A térkép tartalma:
• az adott megye valamennyi települése és fontosabb településrészei
alaprajzzal
• részletes úthálózat, igény esetén kilométer-távolságokkal
• a JÁRÁSOK határai és a járási székhelyek jelölése
• járási hivatalok, kormányablakok jelölése (az éppen aktuális állapot szerint)
• fontosabb idegenforgalmi látnivalók jelölése piktogrammal
• megyecímer és a járások címerei (amennyiben lesznek)
• Magyarország áttekintő térkép a megye helyének kiemelésével
• választható színezéssel: domborzati alap vagy járásonkénti színezés
• opciók: egyedi tartalom, kívánság szerint (feláras)

Járástérképek

képre!
ge lesz járástér
sé
ük
sz
ek
in
kerül!
nk
2013-ban minde , akiknek az irodájában a falra
tt
zö
kö
Legyen az elsők

A Stiefel által alkalmazott, csúcstechnológiát képviselő térképészeti szoftver lehetővé teszi, hogy akár 2 nap alatt elkészítsük egy adott járás térképét a
megrendelő igényei szerinti tartalommal.
Az alaptérkép tartalma
• az adott járás valamennyi települése és fontosabb településrészei alaprajzzal
• részletes úthálózat, igény esetén kilométer-távolságokkal (fontosabb földutak is)
• a JÁRÁS határai és a járási székhely jelölése
• járási hivatalok, kormányablakok jelölése (az éppen aktuális állapot szerint)
• fontosabb idegenforgalmi látnivalók jelölése piktogrammal
• a járás címere (amennyiben létezik)
• választható színezéssel és tartalommal
• opciók: egyedi tartalom, településcímer és szöveg elhelyezése (az egyedi tartalom
ábrázolásához az adatokat a megrendelőnek kell biztosítani. Az egyedi tartalom
elhelyezése az átfutási időt meghosszabbíthatja, és külön költséggel jár!)

Helyünk a hazában – járásokkal

Standard + Magyarország

Nagyban megkönnyíti a gyerekek és az idegenek számára,
ha az adott járást el tudják helyezni Magyarország
térképén. A Helyünk a hazában térkép a honismeret
oktatásának alapvető kelléke. Rendelje meg most!
Standard + megye

Kiemelt járásszékhellyel
Kiemelt településes

Színárnyalatos
Megye és járástérképeknél választható kivitelek:

• Magyarország térképe, a megye helyének jelölésével
• A választott megye térképe a járás jelölésével
• A járás térképe a település megjelölésével

Többszínű

fóliázott, fémléces

100×70 cm

9 900 Ft

keretezett, tűzhető falitérkép

100×70 cm

28 913 Ft

fóliázott, fémléces

140×100 cm

17 990 Ft

keretezett, tűzhető falitérkép

140x100 cm

59 900 Ft
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Magyarország járási térképei
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A járások létrejöttével jelentősen megváltozik Magyarország közigazgatási térképe. Az új közigazgatási egységek megismerése mindenki
számára fontos, hiszen az államigazgatás ezentúl a járások köré szerveződik. Ezért minden iskolában és önkormányzatnál szükség lesz
megbízható járástérképekre.
A Stiefel Eurocart, Közép-Európa vezető iskolai térképkiadója elsőként készítette el a vonatkozó kormányrendelet alapján Magyarország
járástérképét, illetve a megyék és minden járás térképét külön-külön is. A térképek jelentősen megkönnyítik a járások kiterjedésének
megismerését, és egyértelművé teszik, mely települések tartoznak egy adott járás területéhez. Ezért alapvető információforrásként
szolgálhatnak közhivatalokban, közintézményekben, iskolákban és cégek számára is.

Ismerje meg a Stiefel által kínált járástérkép-választékot!

Magyarország járásai – nagyméretű falitérkép többféle színváltozatban
Mi kap Ön, ha megrendeli ezt a térképet?
Egy olyan hasznos eszközt, amely nem csak díszít, de oktatás, a szemléltetés naponta használt segítője. Kereséshez, tervezéshez is kitűnően
használható. Többféle kivitelű, de hasonló tartalmú térkép közül választhat!

Magyarország járásai (modern, régiós) 87917
A térkép tartalma:
• minden magyarországi település és fontosabb településrész
• naprakész úthálózat és a tervezett autópályák (M8, M9…stb),
vasúthálózat, kikötők, repülőterek, ipari parkok
• közigazgatás (megyék, régiós színezésselvagy )
• a JÁRÁSOK határai és a járási székhelyek jelölése
• járások listája a térkép alatt megyei bontásban, megyénként
ABC sorrendben
• Budapest melléktérkép (itt a járások megegyeznek a kerületi
beosztással)
• többnyelvű jelmagyarázat - nyelvoktatáshoz is hasznáható

Magyarország járásai (antik stílusú) 87918
Az antik stílusú járástérkép a legszebb térképrajzolási hagyományokat idézi fel. A múlt
század elejének stílusában, de friss adatokkal és a legmodernebb gyártási eljárással és
anyagokból készül. Nem tartalmazza a statisztikai régiók határait, de a megyehatárokat
kiemeltük.
Elegáns irodákba, konzervatív, polgári környezetbe illik
leginkább, fa bútorok társaságába – polgármesteri hivatalokba,
igazgatói irodákba, bíróságokra, ügyvédi irodákba ajánljuk.

Magyarország járásai (járásszínezéses) 87919
A járásszínezéses Magyarország-térkép azoknak igazán hasznos, akik első pillantásra, akár
távolról is szeretnék elkülönítve látni valamennyi járást. Nem tartalmazza a statisztikai
régiók határait, de a megyéket eltérő színnel, a járásokat ezen színek árnyalatival
hangsúlyozza. Szemléltetéshez, tervezéshez kitűnő, de modern irodába, iskolába
dekorációnak is kiváló.
Kód

Megnevezés

Méret

Bruttó ár

87917

Magyarország járásai – modern, régiós (fóliázott, lécezett falitérkép)

160×120 cm

33.300 Ft

879177

Magyarország járásai – modern, régiós (fóliázott, lécezett falitérkép)

140×100 cm

27.990 Ft

879177T

Magyarország járásai – modern, régiós (keretezett, tűzhető falitérkép)

140×100 cm

57.100 Ft

87918

Magyarország járásai – antik stílusú (fóliázott, lécezett falitérkép)

160×120 cm

33.300 Ft

879187

Magyarország járásai – antik stílusú (fóliázott, lécezett falitérkép)

140×100 cm

27.990 Ft

879187T

Magyarország járásai – antik stílusú (keretezett, tűzhető falitérkép)

140×100 cm

57.100 Ft

87919

Magyarország járásai – járásszínezéses (fóliázott, lécezett falitérkép)

160×120 cm

33.300 Ft

879197

Magyarország járásai – járásszínezéses (fóliázott, lécezett falitérkép)

140×100 cm

27.990 Ft

879197T

Magyarország járásai – járásszínezéses (keretezett, tűzhető falitérkép)

140×100 cm

57.100 Ft
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