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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

– a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján – 

 

1. Fejlesztési és rendezési javaslat összefoglalója (a fejlesztésben javasolt változások, a 

rendezést  érintő  módosítások  bemutatása,  összefüggéseik  feltárása,  szakági 

javaslatok összefoglalása) 
 

1.1. A fejlesztésben javasolt változások 

 

Akcióterületi projektek

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

A1 
Gazdasági 

terület fejlesztés 

A  gazdasági  terület  fejlesztése 
érdekében  a  területfeltáró  út 
kiépítése  és  a  terület 
közművesítése.  A  patak  mentén 
erdősáv  telepítése 
magánbefektetők bevonásával. Az 
új  gazdasági  területen  a 
zöldfelületeket  háromszintes 
növényállománnyal,  a  parkolókat 
fásítottan javasolt kialakítani. 

Egerszalók 737/6, 737/29, 737/9‐15, 
737/18, 737/19, 737/38, 737/39 

A2 

K2 és a Fenyves 
utca közötti 
lakó‐ és 

üdülőterületi 
fejlesztés 

A lakó‐ és üdülőterület fejlesztése 
érdekében  a  területfeltáró  út 
kiépítése  és  a  terület 
közművesítése  szükséges.  A 
terület  beépüléséhez 
elengedhetetlen  egy  alközpont 
kialakítása, környezetalakítása. 
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Akcióterületi projektek

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

A3 

K2‐től délre eső 
idegenforgalmi 
fejlesztés a 
Laskó patak 
mentén 

A  Laskó‐patak,  K2‐es  út,  Ady 
Endre út által határolt területen 
még  2009‐ben  különleges 
övezetet  alakítottak  ki.  A 
hatályos  településrendezési 
terv  is  ezt  a  2009‐es 
utcahálózatot  és  beépítési 
paramétereket vitte tovább. Az 
évek során a sok tulajdonosból 
álló  terület  beépítése  nem 
indult  meg,  ezért  az 
önkormányzat  úgy  döntött, 
hogy  a  kötöttséget  jelentő 
tervezett  utcahálózatot 
megszűnteti,  de  egy  későbbi 
utcanyitásnak  biztosít  helyet. 
Emellett  kialakítható 
telekméretet  határoz  van.  A 
tömb mellett  szervízutat alakít 
ki,  hogy  a  közművesítés  ne  a 
kerékpárúton  keresztül 
történjen.  
 

Egerszalók 0117/34‐40, 1484, 1286/1, 
0117/53 hrsz 

A4 

Lakóterület 
fejlesztés a 
Templom‐ 
bércnél 

A  lakóterület  fejlesztése 
érdekében  a  területfeltáró  út 
kiépítése  és  a  terület 
közművesítése  szükséges.  A 
domborzat  miatt  különös 
figyelmet  kell  fordítani  a 
csapadékvízelvezetésre.  Fontos  a 
telken  belüli  csapadékvíz 
megtartás, illetve a közterületen a 
fásítás  mellett  az  esőkert 
kialakítása is. 
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Akcióterületi projektek

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

A5 
Kristálydombi 

lakópark 
bővítése 

A Kristálydombi lakópark bővítése 
érdekében  az  út  kiépítése  és  a 
terület  közművesítése  szükséges. 
A  domborzat  miatt  különös 
figyelmet  kell  fordítani  a 
csapadékvízelvezetésre.  Fontos  a 
telken  belüli  csapadékvíz 
megtartás, illetve a közterületen a 
fásítás  mellett  az  esőkert 
kialakítása is. 

A6 

Dózsa Gy út É‐i 
folytatásaként 
lakóterület 
fejlesztés 

A Dózsa György  út  folytatásaként 
új  lakóterület  kialakítása  válik 
lehetővé.  Önkormányzati  feladat 
az  utca  kialakítása  és 
közművesítése  a  tulajdonosok 
hozzájárulásával,  valamint  az  új 
lakóterület üzemeltetése. 

Egerszalók 108‐134 hrsz 
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Akcióterületi projektek

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

A7 

Dózsa Gy út D‐i 
folytatásaként 
lakóterület 
fejlesztés 

Egerszalók 0226/1‐0226/7, 0225, 0224/9‐
0224/17 hrsz 

A8 

a falu felső 
végének 

fejlesztése a tó 
környékén, 

Kossuth út vége‐ 
gátőrház 
környékéig 

 

A  tó  turisztikai  célú  fejlesztése,  a 
megközelíthetőségének  javítása, 
parkolási  lehetőség  biztosítása  a 
cél. 

A9 
Sáfrány út és 
pincelakások 

Sáfrány  úti  „teaház”  bontása, 
pincelakások  felújítása  és  parkoló 
kialakítása,  Sáfránykert  bővítése: 
fogadó‐park  bővítés,  játszóház, 
kilátó,  emlékpark  kialakítás, 
turisztikai  buszparkoló  kialakítása 
az Öreghegyen 
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Pontszerű fejlesztések

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

P1 
Hétvégiházas 
üdülőövezet 

Lakossági  kérésre  a  jelenleg 
műveletlen,  becserjésedett  telkek 
beépítésének lehetővé tétele. A telkek 
mérete  894‐1790m²,  a  legkisebb 
szélesség 16m. Útkapcsolat biztosított 
és  az  út  túloldalán  is  hétvégiházas 
terület  található.  A  földek  átlagál 
rosszabb minőségűek (sz7). 

 
Egerszalók 0111/18‐23 
 

2 
Rigó utcában 
lakótelkek 
kialakítása 

Mivel  a  Rigó  utca  teljes 
közművesítettséggel rendelkezik, pár 
telek  kivételével  az  utca  mindkét 
oldala belterület, azaz a közvilágítást, 
szemétszállítást,  stb.  mindenképpen 
biztosítania kell az önkormányzatnak, 
a domborzati adottságok miatt pedig 
az utca mindkét oldala a településkép 
szempontjából is egy egységet képez, 
ezért  az  önkormányzat  döntése 
értelmében  az  utca  üdülőházas 
besorolású  telkei  a  lakópark  többi 
részével  azonos  övezeti  besorolást 
kap.    A  fejlesztés  szerves  részét 
képezi  az  Öreghegyi  lakópark 
útépítés  és  csapadékvíz  elvezetés 
kiépítésének.  

 

Egerszalók 1862, 1861, 1173/2, 1173/4, 
1804, 1805, 1173/9, 1451/1, 1451/2, 
1173/3, 1468, 1173/7, 1173/8, 1471, 
1173/5, 1482, 1173/10, 1173/11, 1173/12 
 

3  Erdei vendégház 

Magán beruházás keretében 60m²‐es 
épülettel szálláshely fejlesztés 
tervezett az Öreg‐hegy beerdősült 
részén. 

 

Egerszalók 0105, 0106/1hrsz‐ú telkeken
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Pontszerű fejlesztések

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

4  St. Andrea Borház 

A St. Andrea Borház tulajdonában álló 
1470  hrsz‐ú  telek  a  hatályos 
településszerkezeti  tervben  véderdő 
besorolású.  Az  Építéshatóság 
javaslatára a telek beerdősült  része a 
telek be nem építhető  részébe kerül, 
maga  az  ingatlan  teljes  egésze 
településközponti  vegyes  övezeti 
besorolást kap, így a beépítési százalék 
a teljes helyrajzi számra számítható.  
 

Egerszalók 1470hrsz 

5  103/7 és 104/7 hrsz 

A  103/7  és  104/7  hrsz‐ú  telkek  a 
hatályos  településrendezési  eszközök 
szerint  véderdő 
területfelhasználásúak,  ugyanakkor  a 
valóságban  a  103/7‐es  telek  már 
beépített, a 104/7 hrsz‐on pedig szőlő 
ültetvény  található.  Tulajdonosi 
kérelem  szerint  szálláshelyfejlesztést 
terveznek, így a hétvégiházas övezet a  
valóságnak  jobban  megfelel.  Ezzel  a 
módosítással  pedig  a  tulajdonosok 
építési lehetőséghez jutnak. 

6 
Erdősor utcai 
lakótelkek 

Lakossági  kérés  alapján  a  Kristály‐ 
dombi  lakópark  szélén  található 
jelenleg  szántott  szőlő  művelési  ágú 
telkeket az önkormányzat kertvárosias 
lakóterületté  szeretné  nyilvánítani.  A 
Borostyán  utca  felől 
közművesíthetőek  a  telkek,  de 
szükséges  az  utca  szélesítése  is  itt. 
Településképi szempontból a két telek 
a lakóparkhoz szervesen kapcsolódik. 
 

Egerszalók 022/47, 022/48hrsz‐ú telkek
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Pontszerű fejlesztések

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

7 
Juhász Pincészet  
bemutató épülete 

A Juhász Pincészet ültetvény létesítése 
és  hozzá  kapcsolódó  turisztikai 
bemutató  épület  megépítése  miatt 
általános  mezőgazdasági  terület‐
szőlő, gyümölcsös besorolást tervez.  
 

Egerszalók 0128/4 
 

8 

Lakótorony 
vendégház 

A  beruházás  helyszínének  természeti 
adottságait  alapul  véve  tervezik,  a 
gyógyvizek  völgyére  néző  360  fokos 
panorámával  rendelkező  lakótorony 
vendégház  megépítését  magas 
színvonalú kivitelben. Lakótorony nem 
csak  a  környéken,  hanem  egész 
Magyarországon  egyedülálló, 
alapvetően  felnőttbarát,  de  akár  egy 
családot  is  befogadni  képes  magán 
szálláshelynek minősül.  Az  átlagosnál 
magasabb  számított 
építménymagasságra  azért  van 
szükség,  mert  így  tudják  a  környező 
fák jelenlegi lombkorona szintje feletti 
kilátás  biztosítani,  mely  az  építmény 
lényegét  adja.  Az  USA  hegységeiben 
található Fire  Lookout  Towers  ‐ 
Tűzkilátó tornyok  ihlették  meg  a 
tulajdonosokat, és ennek megfelelően 
szeretnék kialakítani a vendégházukat. 
 
Előkészítettség: 

A  megvalósításhoz  2022  januárjában 
határidőben  beadták  a  "Nem 
mezőgazdasági  tevékenységek 
diverzifikációja  ‐  vidéki  turizmus 
fejlesztése"  című  (VP6‐6.4.1‐21 
kódszámú) pályázatot.  
A területet kivonták szőlőkataszterből.
 
 

 
Egerszalók 0152 hrsz 
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Pontszerű fejlesztések

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

9 
Gyógyfürdő mellett 
szálloda fejlesztés 

A  fürdő  útjának  túloldalán,  a 
szállodasor  folytatásaként  további 
szálláshelyek  létesítését  tervezi  egy 
magánbefektető.  Az  itt  található 
magánút megszűntetését  és  a  telkek 
egybevonását tervezi a tulajdonos.  
 

Egerszalók 0117/34‐40, 1484, 1286/1, 
0117/53 hrsz 
 

10 
Kilátó létesítése 

adótorony építéssel 
együtt 

A  Vodafone  adótorony  létesítés 
céljából  kereste  meg  az 
önkormányzatot.  A  mobilhálózat 
fejlesztése  nem  csak  a  településen 
élők  életminőségét  javítja,  de  az 
adótorony  kialakítása  egy  kilátó 
formájában  történik,  így  segíti  a 
turizmust is.  
 

Egerszalók, 1863 hrsz 

11 
Gépjármű tároló 

építése 

Egerszalók  Polgármesteri  hivatalának 
udvarán  jelenleg  egy  kétállásos 
garázsépület  áll,  mely  a  növekvő 
igényeket  figyelembe  véve  már 
kicsinek bizonyul. Az épület műszaki és 
esztétikai állapota igen leromlott ezért 
gazdaságos  átépítés‐felújítás  nem 
lehetséges. 
Fentiek  miatt  az  Önkormányzat  a 
bontás  mellett  döntött.  A  meglévő 
garázs elbontása után a telken egy új 4 
férőhelyes  gépjármű  tároló 
megépítését határozta el. 
 
Előkészítettség: 

A műszaki tervdokumentáció 
elkészült. 
 
 

 

 

Egerszalók, Sáfrány út 3.‐7. hrsz.: 539/2

 



14 
 

Pontszerű fejlesztések

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

12 
Termelői piac 
bővítése 

 

A már ma is működő termelői piac, az 
önkormányzati  pincék  előtti  terület 
összekötése  tervezett,  valamint  a 
termelői piac további árusítóhelyekkel 
bővül  és  rámpa  segítségével  az 
akadálymentesítés is megtörténik.  

Rendezvényterem kialakítása a 

pincékben. 
 
 

Kossuth Lajos út 21., 295 hrsz. 

 

13 

Mária‐szobor 
dísztér kialakítása, 
környezetrendezés 

 

A  református  templommal 
szemben  található,  ma  a  közút 
részét  képező aprócska  zöldsávon 
álló  Fekete  Mária‐  szobor 
környezetrendezése,  a  zöldterület 
dísztérré  alakítása  a  fejlesztési 
feladat.  
 

Egerszalók, Kossuth u. 44., Hrsz.: 240 
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Pontszerű fejlesztések

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

14 
Intézményfejlesztés 

a volt iskolával 
szemben 

bentlakásos  idősek  otthonának 
„előkészítése” 

 

 

Hálózatos projektek

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

H1 
Kerékpárút a 

Kristály‐dombról a 
településközpontba 

Az  önkormányzat  kerékpárút 
létesítésével  kívánja  biztosítani  a 
Kristálydomb  biztonságos 
bekapcsolását a település szövetébe 
és  az  intézmények  megközelítését. 
Ezzel együtt a Bérc utca és a Sáfrány 
utca felé a gyalogos/ kerékpáros híd 
felújítása is megtörténhet. 

Egerszalók, Bérc utca, 033/8, 033/9 hrsz
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Hálózatos projektek

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

H2 
Laskó‐ patak 

mentén kerékpárút 
kiépítése 

A  település  teljes  feltárását 
biztosítaná  a  Laskó‐  patak  menti 
kerékpárút.  Teljes  kiépítése  esetén 
akár  Demjénből  is  elérhetővé  válik 
Egerszalókon a tó. Emellett a térség 
többi  kerékpárútjával 
összekapcsolva  turisztikai 
szempontból is fontos fejlesztés. 

H3  K2‐es út folytatása 

Eger‐  Verpelét  összekötését 
Egerszalók  belterületét  elkerülve  a 
K2‐es út biztosítaná a jövőben. Az út 
jelenleg a Ady Endre útig került csak 
kiépítése,  a  folytatása  szükséges. 
Kerékpárút  létesítése  is  a  fejlesztés 
része kell legyen. 

H4 

Öreghegyi lakópark 
útépítés és 
csapadékvíz 

elvezetés kiépítése 

Az Öreghegyi lakópark utcahálózata 
ma burkolatlan, a csapadékvíz 
elvezetése megoldatlan. Az 
Önkormányzat a közterület 
rendezése mellett, az utak 
aszfaltozása és ezzel együtt a 
csapadékvíz elvezetés kiépítése 
mellett döntött.  
 

Galamb, Fácán, Fecske, Rigó utcák 
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Hálózatos projektek

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

H5 
Közút létesítése a 
Sódomb felett 

Az önkormányzat a Sódomb 
feletti utat szeretné saját 
fenntartásában tartani.  

Egerszalók, 0112/6 hrsz 

H6  24128j. út felújítása 

A  térségi  kapcsolatok,  a  közösségi 
közlekedés  és  a  biztonságos 
kerékpáros  forgalom  fejlesztése 
miatt szükséges útfelújítás 

H7 
St. Andrea borászat 
fölött utcanyitás 

Magánbefektetői  hozzájárulással  a 
telkek beépíthetősége, vendégházak 
kialakítása  érdekében  szükséges 
utcanyitás  

H8 

Öreghegy 
úthálózatának 
felújítása, 

kiszélesítése 

Az  Öreghegy  ingatlanjainak 
használata szempontjából szükséges 
az  úthálózat  felújítása,  az 
úthierarchia kialakítása.  
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Hálózatos projektek

 
Projektelem 
száma, neve 

Rövid összefoglalója  Érintett terület 

H9 

Dolgozó és Ifjúság 

út közötti, valamint 

a patakpart melletti 

járdaszakaszok 

megvilágítása 

Dolgozó  és  Ifjúság  út  közötti, 
valamint  a  patakpart  melletti 
járdaszakaszok megvilágítása 

H10  Ady út fejlesztése 

Ady úti parkolási gondok 
megoldására új parkolók építése és 

a vízelvezetés megoldása 
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1.2. Településrendezési javaslat 

Egerszalók község a Településszerkezeti tervét a 1/2017.(I.25.) sz. határozattal fogadta el és egyszer 

módosította: 92/2018. (XI.14.) határozattal.  

Egerszalók Helyi építési Szabályzata a 1/2017.(I.27.) sz. önkormányzati rendelettel lett elfogadva. A 

rendelet egyszer került módosításra a 8/2018.(XI.20.) sz. Önkormányzati rendelettel.  

Egerszalók hatályos szabályozási terve a település lakóterületi igényeinek kielégítését, új belterületi 

lakótelkek  kialakítását  nem  a  település  beépítésre  szánt  területeivel,  a  külterület  felé  való 

bővítésével  javasolja,  hanem  igyekszik  a  belterület  belső  tartalékait  kihasználni,  megőrizve  a 

település élhetőségét,  turisztikai potenciáljait. Egerszalók településrendezési elvei 2005 óta nem 

sokat  változtak.  A  hatályos  terv  a  mai  igényekhez,  agglomerációs  helyzethez  jobban  igazodó 

beépítést  tesz  lehetővé.  A  Fenyves  utca  után  még  két  utca  erejéig  a  korábbi  üdülőházas 

üdülőterület  egy  részét  is  a  kereslethez  igazodóan  falusias  lakóterületbe  sorolta  és  ehhez 

kapcsolódóan új alközpont kialakításának  lehetőségét biztosította. A mostani  településrendezési 

terv  megőrizte  ezeket  az  elveket  és  csupán  kisebb  léptékű,  lakossági  igényekből  fakadó 

módosításokat tett. A fejlesztési tervben megfogalmazott akcióterületi fejlesztések is már a korábbi 

településfejlesztési  szándékokat viszik  tovább, amelyek nagy  része 2005 óta  szerepel Egerszalók 

tervei között. Nincs is szükség a szabályozási terv módosítására ezeken a területeken. Ugyanakkor 

azt is meg kell jegyezni, hogy bár a település, mint fejlesztési területekkel továbbra is számol az új 

utcanyitásokkal,  de  az  infrastruktúra  hálózata,  víz‐,  szennyvízhálózata  nem  bírja  el  a  további 

terhelést  és  minden  egyes  nagyobb  beépítés  függvénye  a  hálózat  bővítésének.  A  pontszerű 

fejlesztések  többsége  lakossági  igényeken  alapul,  többségük  turisztikai,  szálláshely  fejlesztési 

szándék miatt történt. Jelentősebb változást a hatályos tervhez képest a Laskó‐patak, K2‐es út, Ady 

Endre út által határolt terület jelent. Itt a hatályos településrendezési terv a 2009‐es módosításkor 

elfogadott  utcahálózatot  és  beépítési  paramétereket  vitte  tovább.  Az  évek  során  a  sok 

tulajdonosból álló terület beépítése nem indult meg, mivel nem a terület minden egyes telke magán 

tulajdonban  van,  ezért  az  egyetlen  befektetői  szándékra  alapuló  szabályozás  nem működik.  Az 

önkormányzat úgy döntött, hogy a  területre szánt  funkciót megtartja, ugyanakkor a kötöttséget 

jelentő  tervezett  utcahálózatot  megszűnteti  egy  későbbi  utcanyitásnak  helyet  biztosítva.  Bár  a 

korábbiakhoz képest nagyobb kialakítható telekméretet határozott meg, mégis a terület fejlesztése 

kevésbé  függ  a  tulajdoni  viszonyoktól.  A  tervezett  utcahálózat  a  kerékpárút megbontása  nélkül 

lehetővé teszi a terület közművesítését. A zöldsáv is a kerékpárút, illetve a kerékpárosok védelmét 

szolgálja.  

Jelentősebb  változást  jelent  még  a  hatályos  tervekhez  képest  a  golfpálya  koncepciója  mentén 

kialakított  szabályozás  újragondolása.  A  korábbi  elképzelésekben  szereplő  elszórt  külterületi 

beépítéseket a fejlesztés elmaradása ellenére az önkormányzat nem szerette volna fenntartani. A 

településfejlesztési szándék ebben az esetben a koncepció nélküli különálló beépítések helyett a 

terület valós tájhasználatának (szőlő‐, gyümölcstermesztés, illetve erdő) erősítése volt. 

 

1.3. A rendezést érintő módosítások bemutatása 

Területrendezési tervi megfelelés miatt szükséges módosítások 

Erdőkataszteri területek, amelyek a valóságban is beerdősültek, a hatályos településrendezési 

tervben nem erdő területfelhasználásúak voltak, ezért módosításra kerültek: 
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Változás 
s.sz.: 

HRSZ/HRSZ 
részlet: 

Területnagyság 
(ha): 

Meglévő ter. felh.  ► Új ter. felh.  

2.  0246/2 egy r.   0,76 
Általános 

mezőgazdasági 
terület‐gyep 

► Egyéb erdőterület 

4. 
0245, 0246/3 hrsz‐

ek egy r. 
0,27 

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szántó 

► Egyéb erdőterület 

5. 
0212/1, 0212/3, 

0212/7 hrsz‐ek egy 
r. 

0,99 
Általános 

mezőgazdasági 
terület‐gyep 

► Egyéb erdőterület 

6.  0205/16 egy r.  0,46 

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szőlő, 
gyümölcsös 

► Védelmi célú 
erdőterület 

7.  0190/5 egy r.  1,17 

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szőlő, 
gyümölcsös 

► Védelmi célú 
erdőterület 

9.  0146 egy r.  0,21 
Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
külterületi beépítés 

► Egyéb erdőterület 

16. 
0111/25, 0111/32 
hrsz‐ek egy része 

1,43 
Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
rekreációs központ 

►
Rekreációs célú 
erdőterület 

18.  085/11 egy r.  0,41 
Különleges terület ‐ 

gyógyfürdő  
►

Rekreációs célú 
erdőterület 

19.  093/1egy r.  70,51 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület

►
Rekreációs célú 
erdőterület 

43.  038/9 egy r.  0,245 
Általános 

mezőgazdasági 
terület‐gyep 

► Egyéb erdőterület 

51. 
0104/1, 0104/9 
hrsz‐ek egy r. 

0,22 
Hétvégiházas 
üdülőterület 

► Védelmi célú 
erdőterület 

 

2013‐ban  a  településrendezési  eszközök  módosítása  egy  golfpálya  beruházás  miatt  történt.  Az 

akkor támogatott fejlesztés azonban nem valósult meg és azóta sem történt az akkori beruházói 

koncepció  mentén  építési  tevékenység.  Egerszalók  Önkormányzata  ezért  úgy  döntött,  hogy  a 

település érdekeit jobban szolgálja a természetes tájhasználat megőrzése, illetve a mezőgazdasági‐

, erdőhasznosítása a területeknek. Ennek nyomán a hatályos településszerkezeti tervhez képest a 

következő a rendezést érintő módosítások történnek: 
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Változás 
s.sz.: 

HRSZ/HRSZ 
részlet: 

Területnagyság 
(ha): 

Meglévő ter. felh.  ► Új ter. felh.  

16. 
0111/25, 0111/32 
hrsz‐ek egy része 

1,43 
Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
rekreációs központ 

►
Rekreációs célú 
erdőterület 

19.  093/1egy r.  70,51 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület

►
Rekreációs célú 
erdőterület 

20.  093/1egy r.  0,7 
Közúti közlekedési 

terület 
►

Rekreációs célú 
erdőterület 

21.  093/3 egy r.  1,3 
Közúti közlekedési 

terület 
►

Rekreációs célú 
erdőterület 

22.  093/3 egy r.  1,11 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület

►
Rekreációs célú 
erdőterület 

23.  073/3 egy r.  2,67 
Különleges terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület
►

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szántó 

24.  073/3 egy r.  1,63 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület

► 
Általános 

mezőgazdasági 
terület‐szántó 

25. 
073/6, 093/3 hrsz‐

ek egy r. 
10,72 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület

► Rekreációs célú 
erdőterület 

26.  093/3 egy r.  0,4 
Különleges terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület
► Rekreációs célú 

erdőterület 

28.  093/3 egy r.  0,17 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület

► Közúti közlekedési 
terület 

29. 
073/1 egy r., 1384 

egy r. 
2,1 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület

►
Általános 

mezőgazdasági 
terület‐szántó 

30. 
073/1, 073/2 hrsz‐

ek egy r. 
5,82 

Különleges terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület
►

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szántó 

31. 
073/2 és 073/3 
hrsz‐ek egy r. 

0,48 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület

►
Általános 

mezőgazdasági 
terület‐szántó 

32.  070/2 egy r.  0,58 
Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 

►
Általános 

mezőgazdasági 
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nagykiterjedésű 
sportolási célú terület

terület‐szőlő, 
gyümölcsös 

33.  070/2 egy r.  1,85 
Különleges terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület
► 

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szőlő, 
gyümölcsös 

34. 
070/2, 070/1, 066, 
067/2 hrsz‐ek egy 

r. 
1,53 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület

► 

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szőlő, 
gyümölcsös 

35. 

067/2, 067/1, 
059/2, 068/4, 

068/5 hrsz‐ek egy 
r. 

13,61 
Különleges terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület
► 

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szőlő, 
gyümölcsös 

36. 

070/4, 070/2, 066, 
067/2, 067/1, 059, 
/2, 068/5 hrsz‐ek 

egy r. 

2,15 
Közúti közlekedési 

terület 
►

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szőlő, 
gyümölcsös 

37. 
067/1‐5, 059/2, 

066, 070/2 hrsz‐ek 
egy r. 

16,63 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület

► 

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szőlő, 
gyümölcsös 

38.  068/5 egy r.  1,2 
Különleges terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület
► 

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szőlő, 
gyümölcsös 

39.  041/53 egy r.  0,37 
Különleges terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület
► Védelmi célú 

erdőterület 

40.  068/5 egy r.  5,885 
Különleges terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület
► 

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szőlő, 
gyümölcsös 

41. 

0,67/1, 067/2, 
059/2, 068/4, 

068/5 hrsz‐ek egy 
r. 

3,755 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület

► 

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szőlő, 
gyümölcsös 

42. 
038/5, 038/16, 
038/17 egy r. 

15,39 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület ‐ 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület

► Rekreációs célú 
erdőterület 

 

A hatályos terven különleges beépítésre szánt idegenforgalmi területek üdülőházas üdülőterületbe 

kerültek a beépítési paramétereik módosítása nélkül. Így született meg az Üü3 és az Üü4‐es övezet. 

(A  különleges gyógyfürdő övezet  változatlanul maradt, mert ott  lakó  funkció  is megengedett  az 

üdülőházas üdülőterülettel szemben.): 

Változás 
s.sz.: 

HRSZ/HRSZ részlet: 
Területnagyság 

(ha): 
Meglévő ter. felh.  ► Új ter. felh. 
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61. 
821/71235, 1234, 
1214, 0117/32 egy 

része 
2,31 

Különleges 
idegenforgalmi 

terület 
► Üdülőházas 

üdülőterület 

62. 

 0117/34‐40 hrsz‐ek 
egy része, 1286/1, 
0117/53, 1476‐80 
hrsz‐ek egy része 

10,73 
Különleges 

idegenforgalmi 
terület 

► Üdülőházas 
üdülőterület 

 

A fent fel nem sorolt területfelhasználással érintett változások a valós területhasználat szerinti 

szabályozás vagy a felsőbb jogszabályokhoz való jobb igazodás miatt történt: 

Változás 
s.sz.: 

HRSZ/HRSZ 
részlet: 

Új 
HRSZ/HRSZ 
részlet: 

Területnagyság 
(ha): 

Meglévő ter. 
felh. 

► Új ter. felh.  

1.  0251/13 
0251/19, 
0251/20 

6,97 

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szőlő, 
gyümölcsös 

► 
Általános 

mezőgazdasági 
terület‐szántó 

3.  010 egy r.  0,36 
Gazdasági célú 
erdőterület 

► Vízgazdálkodási 
terület 

27. 
073/6, 093/3 hrsz‐ek 

egy r. 
4,45 

Védelmi célú 
erdőterület 

► Rekreációs célú 
erdőterület 

45.  033/8 egy r.  0,4 

Közúti 
közlekedési 
terület 

► 

Általános 
mezőgazdasági 
terület‐szőlő, 
gyümölcsös 

46.  37/2  0,06 
Közúti 

közlekedési 
terület 

► Zöldterület‐ közkert

48.  240 

0,03 
Közúti 

közlekedési 
terület 

► 
Zöldterület‐ közkert

0,03 
Falusias 

lakóterület 
► 

Zöldterület‐ közkert

56.  1460‐1462 hrsz‐ek egy r.   0,04 
Közúti 

közlekedési 
terület 

► Településközponti 
vegyes terület 

57.  0112/6 egy r.  0,78 
Különleges 
terület‐

gyógyfürdő 
► 

Közúti közlekedési 
terület 

58.  085/12 egy r.   0,1 
Közjóléti 

erdőterület 
► Közúti közlekedési 

terület 

59.  821/5  0,11 
Közúti 

közlekedési 
terület 

► 
Kereskedelmi 
szolgáltató 

gazdasági terület  

60.  1859  0,0625 
Közúti 

közlekedési 
terület 

► Közműelhelyezési 
terület  
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A szabályozási tervben fontosabb új elemek: 

 saroktelkek beépítésének, építési helyének pontosítása a HÉSZ‐ben 

 a magánút legkisebb szélességének 12 méterben való szabályozása 

 Lakó‐, településközponti vegyes és kertes mezőgazdasági területi besorolású telken 

történő új beépítés, épületbővítés vagy a burkolt felületek növelése esetén a csapadékvíz 

megtartásának szabályozása 

 a HÉSZ‐ben a kertes mezőgazdasági övezetekben a lakó rendeltetés tiltása az OTÉK‐

előírások változása miatt 

 a HÉSZ‐ben a korábbi szabályozáshoz képest, minden övezetben a lakó‐, iroda‐, és üdülő 

rendeltetési egységek építhető legnagyobb száma meg kell határozva 

 

1.4. A fejlesztési elképzelések alapján körvonalazódó rendezési tervi tartalom leírása 

Fejlesztések rendezési tervi érintettsége: 

Fejlesztés 

sorszáma 

Fejlesztés:  Területhasználat 

változással való 

érinettség 

Településrendezés 

szükségessége 

Védettséggel 

való érintettség 

A1 
Gazdasági terület 

fejlesztés 
nincs 

a hatályos szabályozási terv 

nem változik 
Laskó‐patak 

védőtávolsága 

A2 

K2 és a Fenyves utca 

közötti lakó‐ és 

üdülőterületi 

fejlesztés 

nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

— 

A3 

K2‐től délre eső 

idegenforgalmi 

fejlesztés a Laskó 

patak mentén 

Területfelhasználás 

változás csak 

utcahálózat 

változásából adódik. 

Az övezetben a kialakítható 

telekméret 2000m²‐ről 

5000m²‐re változik. A belső 

feltáró utcahálózat kikerül és 

csak a kerékpárút mentén 

került kiszabályozásra egy 

szervízút. Későbbi 

telekmegosztás és utcanyitás 

lehetősége miatt telek be 

nem építhető részével 

jelöltük ki.  

Hidrogeológiai A 

és B védőidom 

A4 
Lakóterület 

fejlesztés a 

Templom‐ bércnél 

nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

Műemléki 

környezet érinti 

két helyen 

A5 
Kristálydombi 

lakópark bővítése 

nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

— 
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A6 
Dózsa Gy út É‐i 

folytatásaként 

lakóterület fejlesztés 

nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

nincs 

A7 
Dózsa Gy út D‐i 

folytatásaként 

lakóterület fejlesztés 

nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

nincs 

A8 

a falu felső végének 
fejlesztése a tó 
környékén, Kossuth 
út vége‐ gátőrház 
környékéig 

nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

Laskó‐patak 

védőtávolsága, 

ökológiai folyosó 

érinti egy részét 

A9  Sáfrány út és 
pincelakások 

nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

Helyi védelem 

alatt állnak a 

barlanglakások 

P1  Hétvégiházas 
üdülőövezet 

Má‐gy → Üh 

(17. sz. vált) 

Má‐gy1→ Üh  — 

P2 
Rigó utcában 
lakótelkek 
kialakítása 

Üh → Lke 

(49., 50. sz. vált) 

Az utca kertvárosias 

lakóterületbe átsorolt telkei a 

lakópark többi ingatlanjával 

azonos besorolást kapott 

Üh → Lke3 

borszőlőkataszter 

(kivonásukat az 

önkormányzat 

elindította) 

Hidrogeológiai B 

védőidom 

P3  Erdei vendégház 

Ev→ Ee 

(54. sz. vált.) 

Az  új  Ee2  jelű  övezet  telkein 

az építés feltétele: 

a)  a kialakítható/ 
beépíthető telek területe 

legalább 2000 m2  

b) a beépítés mértéke 

legfeljebb: 0,3 % 

c) a beépíthető legnagyobb 
alapterület telkenként: 

bruttó 60 m2 

d) a megengedett 

legnagyobb 

épületmagasság: 5,5 m 

e) a közművesítettség 

mértéke: legalább 

hiányos. 

borszőlőkataszter
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P4  St. Andrea Borház 

Ev → Vt 

(53. sz. vált.) 

Az ingatlan beerdősült része 

a telek be nem építhető 

részeként került 

szabályozásra. A 2017óta 

épült épületrész kikerült a 

védelmi célú erdőövezetből. 

— 

P5  103/7 és 104/7 hrsz 

Ev → Üh 

(52. sz. vált.) 

Ev → Üh  borszőlőkataszter 

(kivonásukat az 

önkormányzat 

elindította) 

P6  Erdősor utcai 
lakótelkek 

Má‐sző → Lke 

(47. sz. vált.) 

 

Má‐sző3 → Lke1 

tervezett belterület 

borszőlőkataszter 

(kivonásukat az 

önkormányzat 

elindította) 

a telkek egy része 

átlagnál jobb 

minőségű 

termőföld 
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P7 
Juhász Pincészet  
bemutató épülete 

Má‐sz → Má‐sző 

 

Má‐sz → Má‐sző2 

(1) Az  Má‐sző2  jelű 

övezetben  kizárólag  a  szőlő‐  és 

gyümölcstermeléshez,  és  ezen 

tevékenységekhez  kapcsolódó 

termékfeldolgozás,  tárolás, 

árusítás, valamint a borturizmus 

vendéglátó  építményei 

helyezhetők  el  az  alábbi 

feltételek szerint: 

a) a szőlő és gyümölcs 

művelési ág esetén 1‐10 

hektár (10 000‐100 000 m2) 

nagyságú területen akkor 

helyezhető el a gazdasági 

épület, ha 

aa) a kialakítható 

legkisebb telekszélesség: 40 

m 

ab) a beépítettség mértéke: 

legfeljebb 2 %, de 

telkenként max. 1000 m2 

ac) a megengedett legnagyobb 

épületmagasság: 6 m 

ad) a terepszint alatti beépítés 

mértéke legfeljebb 3 %, de 

telkenként max. 1000m2 

b) szőlő és gyümölcs művelési 
ágú telken 10 hektár 
(100 000 m2) teleknagyság 
felett a gazdasági épület 
elhelyezés feltételei: 

ba) a kialakítható legkisebb 

telekszélesség: 50 m 

bb) a beépítés módja 
szabadon álló 

bc) a beépítettség mértéke: 

legfeljebb 2 %, de 

telkenként max. 2000 m2 

bd) a megengedett legnagyobb 

épületmagasság: 6 m  

be) a terepszint alatti beépítés 

mértéke: legfeljebb 2 %, de 

telkenként, max. 2000 m2. 
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P8  Lakótorony 
vendégház 

Má‐sző→ Kb  Kb‐kb2‐es övezet:  

(1) A Kb‐kb jelű 

övezetekben: 

a) egy épület legnagyobb 
bruttó alapterülete: 

legfeljebb 500 m2  

b) a beépíthető 
telekszélesség: 40 m 

c) a beépített telkek tovább 

nem oszthatók. 

Az épület megengedett 

legnagyobb épületmagassága 

11m, a legnagyobb 

beépítettsége 3% lehet. 

borszőlőkataszter

ből kivonták  

P9  Gyógyfürdő mellett 
szálloda fejlesztés 

nincs  Javasolt telekösszevonás, a 

0112/24 hrsz‐út 

megszűntetése, csak a 

0112/1 és a 0112/23 hrsz‐ú 

utak összekötése marad meg. 

Az ingatlan a 
,víztermelő kút ‐ 
külső 
védőidomába esik

 

P10 
Kilátó létesítése 
adótorony építéssel 
együtt 

nincs   Ev → Ev* 

Az  Ev*  jelű  övezetben

hírközlési torony elhelyezhető.

— 

P11  Gépjármű tároló 
építése 

nincs  A telek be nem építhető 

részének csökkentése 

— 

P12 
Termelői piac 
bővítése 
 

nincs   a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

— 

P13 

Mária‐szobor dísztér 
kialakítása, 
környezetrendezés 
 

Lf és Köu → Zkk 

(48. sz. vált.) 

 

240hrsz‐ből kiszabályozott 

közút nyomvonalának 

kismértékű módosítása, a 

telek többi része pedig 

lakótelekből közpark 

besorolást kap 

— 

P14 
Intézményfejlesztés 
a volt iskolával 
szemben 

nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

— 

H1 
Kerékpárút a 
Kristály‐dombról a 
településközpontba 

kerékpárút 

kiszabályozása 

Má‐sző → Köu 

(44. sz. vált.) 

A 2416‐os főút mentén 5m 

szélességben kerékpárút 

kiszabályozása, Bérc és 

Sáfrány út között gyalogoshíd 

borszőlő kataszter
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H2  Laskó‐ patak mentén 
kerékpárút kiépítése 

nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

Laskó‐patak 

karbantartási 

sávjában fut 

H3  K2‐es út folytatása 
nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

— 

H4 

Öreghegyi lakópark 
útépítés és 
csapadékvíz 
elvezetés kiépítése 

nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

A hegy fele 

boszőlő kataszteri 

terület 

H5  Közút létesítése a 
Sódomb felett 

K → Köu 

(57., 58. sz. vált.) 

 

16 m szélességben közút 

kiszabályozása a Sódomb 

felett 

— 

H6  24128j. út felújítása 
nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

Műemlék hídon át 

halad 

H7  St. Andrea borászat 
fölött utcanyitás 

Ev → Köu 

(55. sz. vált.) 

 

6m szélességgel út 

kiszabályozása  

Ev → Köu 

— 

H8 

Öreghegy 
úthálózatának 
felújítása, 
kiszélesítése 

nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

A hegy fele 

boszőlő kataszteri 

terület 

H9 

Dolgozó és Ifjúság út 
közötti, valamint a 
patakpart melletti 
járdaszakaszok 
megvilágítása 

nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

Laskó‐patak 

karbantartási 

sávja 

H10  Ady út fejlesztése 
nincs  a hatályos szabályozási terv 

nem változik 

— 

 

2. Javaslat az épített környezet fejlesztésére és az építészeti örökség megőrzésére 

 
A  kulturális  örökség  nemcsak  mint  meghatározó  környezeti  tényező  és  mint  idegenforgalmat 

fellendítő erőforrás vehető számba, hanem –mint a település egyfajta „belső tartaléka” –a helyi 

identitás egyik legfőbb forrásaként is. Egerszalók község, mint táji, építészeti együttes önmagában 

is kulturális örökségünk része.  

Egerszalók  védett  épületei,  illetve  környezetük  többsége  viszonylagos  épségben  maradt.  A 

település  számára  kitörési  pont  lehet  az  épített  örökség  bekapcsolása  a  turizmus  rendszerébe. 

Egerszalók Gazdasági Programja is stratégiai fejlesztési céljai között említi, hogy kiemelt feladat a 

Sáfrány u. végén található barlanglakások megóvása, felújítása. 
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A település közigazgatási területén 18 régészeti  lelőhelyet és 6 műemléket tartanak nyilván és 5 

műemlék  műemléki  környezetét.  Egerszalók  településrendezési  tervének  elkészítése  során  a 

régészeti lelőhelyekre és műemlékekre vonatkozó adatok vonatkozásában a Lechner Tudásközpont 

által rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatásban szereplő határok és területek kerülnek a jövőben 

ábrázolásra.  

A fejlesztési területek közül egyetlen érinti közvetlenül Egerszalók épített örökségét. A Templom‐ 

bércen  tervezett új utcanyitás érinti  a  templom,  illetve a  Széchenyi út 11.  szám alatti műemlék 

lakóház műemléki környezetét.  

Egerszalók község 2017‐ben elkészítette a Településképi Arculati Kézikönyvét, melyben lehatárolta 

a  különböző  építészeti  karakterrel  rendelkező  településrészeket,  feltárta  azok  sajátosságait  és 

javaslatokat fogalmazott meg az építészeti formavilágra az egyes karakter típusokon belül. A helyi 

építési  szabályzat  készítése  során  az  építészeti  arculatra  vonatkozó  szabályok  nem  kerülnek 

meghatározásra,  azokat  a  településképi  rendelet  tartalmazza.  A  település  rendelkezik 

Örökségvédelmi  Hatástanulmánnyal,  amely  ajánlásokat  is  tartalmaz  az  örökségi  értékek 

megóvására.  

 

3. Tájrendezési és zöldinfrastruktúra‐fejlesztési javaslat, csapadékvíz‐gazdálkodás  
 

Egerszalók  település  Egertől  nyugatra,  közvetlenül  a  megyeszékhely  szomszédságában  fekszik. 

Országos  hírű  gyógyfürdője,  kiváló  bortermőhelyei,  borai  révén  kedvelt  üdülő  és  kirándulóhely. 

Városkörnyéki  településként  feladata  a  lakóterületi  igények  kiszolgálása  és  az  üdülőfunkció 

fejlesztése is, amely egyértelműen igényli a beépítésre szánt területek kismértékű növelését. 

Tájrendezési  szempontból  a  fenti  településfejlesztési  igények  mellett  létfontosságú  a  meglévő 

erdőterületek,  természetközeli  területek,  mezőgazdasági  területek  megtartása,  és  a  szőlő‐  és 

bortermelési kultúra, a borvidéki táj jellemzőinek megőrzése. 

A  tájrendezés  a  táj  alakítása  ökológiai,  műszaki,  gazdasági  és  esztétikai  elvek  alapján  annak 

érdekében, hogy a táj élettani, kondicionáló hatása, termőképessége, használati‐ és vizuális értéke 

növekedjen. 

A cél, a természetes és épített tájelemek összehangolása, a tájban lévő értékek és potenciál minél 

nagyobb  mérvű  hasznosítása  úgy,  hogy  ez  hosszútávon  fenntartható  tájhasználatot 

eredményezzen. 

A táj fenti célú szabályozása érdekében tájhasználati vizsgálatot végeztünk a külterületen. A feladat 

a jelentősebb tájelemek, a tájhasználat fő jellemzőinek megismerése volt, amelyből a táj  jellege, 

lényege megfogalmazható és a főbb problémák és azok esetleges kezelése meghatározható. 

A tájrendezés egyik legfontosabb elve, hogy minden tájegység, tájrészlet egyedi, ezért nincsenek 

általánosítható megoldások. Az azonban kijelenthető, hogy mindig az adott  táj értékeit előtérbe 

helyező, a tájjelleget javító, erősítő megoldásokat kell alkalmazni. 

A  világban  az  elmúlt  évtizedekben  bekövetkezett  életmódváltozás,  az  egykori  mezőgazdasági 

területek  más  célú  használata,  a  mesterséges  felületek  növekedése  a  tájváltozás  folyamatát 

felgyorsította,  ezért  a  tájak  jellegének  megőrzése,  az  értékes  tájelemek,  tájképek  megőrzése 

különösen fontossá vált. 

Ez a gyorsuló beépítési folyamat Egerszalókra is jellemző, ezért a beépítés fékezése itt is kifejezetten 

fontos lenne. 
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3.1. Tájhasználat, Tájszerkezet 

A  településterv  készítése  során  az  egyik  fő  feladat  a  kialakult  tájhasználat  és  tájszerkezet  főbb 

elemeinek  megtartása.  Ez  részben  az  optimális  tájhasználattal  érthető  el,  ezért  fontos  az 

adottságokkal összhangban lévő ökologikus tájhasználati gyakorlat megvalósítása. 

A meglévő fő szerkezeti elemekben – a nagykiterjedésű külterületi sportterületek megszüntetésén 

kívül‐,  a  településterv  kisméretű  változtatásokat  javasol,  és  alapvető  cél  a  nagykiterjedésű 

erdőknek,  a  víztározónak,  a  természetközeli  állapotú  völgyeknek  a  megőrzése,  a  mozaikos 

tájhasználat jellemzőinek a megtartása. 

A tájrendezési célok megvalósítása tudatos tájfejlesztéssel lehetséges, amelynek három fő területe: 

‐ a természeti adottságok kiemelt védelme 

‐ az adottságoknak, a termőhely minőségének megfelelő művelési ág alkalmazása 

‐ kedvező táji arculat kialakítása. 

 

1. A természeti adottságok kiemelt védelme 

A Laskó‐völgyi víztározót, a Laskó‐patakot, a belterületet körbevevő erdő‐ és gyepterületeket, az 

ökológiai folyosó részeit úgy kell szabályozni, hogy azok használata, valamint a rajtuk elhelyezhető 

létesítmények az ökológiai folyosó rendeltetését ne gátolja. 

 

2. Az adottságoknak, a termőhely minőségének megfelelő művelési ág alkalmazása 

Egerszalók külterületének jelentős része a borszőlő termőhelyi kataszterbe tartozik, azaz kiválóan 

alkalmas  szőlőtermesztésre,  a  mélyebb  fekvésű,  kedvezőbb  vízellátottságú  gyepek,  illetve  a 

dombok északi lejtői pedig a hagyományos állattartásra. 

 

Szőlőtermesztés 

A kedvező kitettségű déli, keleti, nyugati domboldalakon jellemzően szőlőültetvények találhatók. A 

hegybírói  adatok  szerint,  a  közelmúltban  történt  jelentős  nagyságú  szőlőkataszterből  történt 

kivonás után is, mintegy 300 hektár I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszterbe tartozó terület 

van Egerszalókon. 

Egy  ilyen  kedvező  adottságú  településen  alapvető  stratégiai  cél  kell,  hogy  legyen  a  szőlő‐  és 

gyümölcstermesztés bővítése. 

A művelt  területek esztétikailag  is kedvezőbbek, vonzóbbak a  felhagyott, parlag  területeknél, az 

azonban lényeges kérdés, hogy a mai gazdasági‐politikai környezetben ez gazdasági szempontból is 

kedvező‐e? 

 

3. Kedvező arculat kialakítása 

Az okszerű tájgazdálkodás, az adottságoknak megfelelő tájhasználat létrejötte már önmagában is 

kedvezőbbé teszi a tájképet, a táj látványát. 

A  településtervben  rögzíteni  szükséges  a  tájképvédelem  fontosságát  és  a  szabályozással,  a 

mezőgazdasági  területeken  építhető  építmények  meghatározásával,  a  védett  területek 

lehatárolásával  elő  kell  segíteni  a  tájkép  védelmét,  de  a  szükséges  szabályokat,  teendőket  a 

településképvédelmi rendeletben kell megfogalmazni. 

A tájhasználat vizsgálatakor meghatároztuk Egerszalók külterületének táji jellemzőit: 

a) A tájjelleg megőrzendő elemei: 
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o a szőlőterületek meghatározó kiterjedése, elhelyezkedése, területi mértéke 

o az erdőborítottság jelenlegi mértéke 

o a meglévő domborzati jellegzetességek 

o a gyepes területek legeltetésre való alkalmassága 

o a külterületi épületek, építmények csekély száma 

o a patakmenti galéria növényzet, patak menti beépítetlen területek 

o természetközeli területek – beerdősült egykori vízárkok, felhagyott mezőgazdasági 

területek 

 

b) A hagyományos tájhasználat jellemzői: 

o A szőlőterületek építménymentessége 

o a meglévő épületek növényzettel való takarása 

o a gyepterületek hagyományos módon való hasznosítása 

o az erdők természetközeli művelése 

o a folyamatos erdőborítottságot biztosító erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása 

o a tókörnyék épületmentes, természetközeli állapotának megőrzése 

o a  kevés  szántóföldi  művelésre  alkalma  területek  szántóműveléssel  történő 

hasznosítása 

o a zárt településszerkezet megőrzése, a külterületi beépítés szigorú szabályozása 

o a vonalas  tájelemek, utak, patakok menti  fasorok, galéria növényzet megőrzése, 

megújítása 

o a csapadékvíz visszatartása 

 

A  településtervezés  során  a  fenti  jellemzőket  nem  sikerült  teljes  mértékben  megőrizni,  mert 

Egerszalókon, az Egerhez való közelség következtében állandó az  igény a  lakóterület bővítésére, 

illetve a gyógyfürdő környékén a minőségi szálláshelyek növelésére. 

A beépítésre szánt területek növelésének azonban gátat szab az infrastruktúra rendszerek jelenlegi 

kapacitása.  Az  ivóvízhálózat  már  tovább  nem  terhelhető,  s  így  számos  a  tervben  is  szereplő 

fejlesztés csak a hálózat bővítését követően valósítható meg. Ez a tény fékezi a területek beépítését, 

és egy‐két évtizedig megkíméli a kedvező táji környezetet. 

 

3.2. Csapadékvíz‐gazdálkodás  

Az  önkormányzatok  és  a  vízgazdálkodás  egyik  legnagyobb  kihívása  a  települések  felkészítése  a 

klímaváltozás  kihívásaira,  miközben  felhasználják  a  vízben  rejlő  lehetőségeket  a  települési 

fejlesztéseknél.    A  vízgazdálkodás  magába  foglalja  a  vízkárelhárítás,  a  vízhasznosítás  és  a 

vízkárelhárítás  és  vízhasznosítás  egyaránt  szolgáló  tevékenységeket,  így  többek  között  a 

csapadékvíz‐gazdálkodást is. 

Egerszalók Község Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik sem település szintű vízgazdálkodási, 

sem  település  szintű  csapadékvíz‐gazdálkodási  tervvel.  A  hatályos  és  a  tervezett  helyi  építési 

szabályzatban is szerepel a csapadékvizekre vonatkozóan szabályozás, amely alapvetően jó irányba 

mutat a tervszerűbb csapadékvíz‐gazdálkodás kialakításához.  

A  klímaváltozás  okozta  káros  hatások  és  a  vízgazdálkodással  nem  megfelelően  összehangolt 

településfejlesztési  és  településrendezési  tevékenységek  tovább  ronthatják  Egerszalók  község 

települési  vízgazdálkodási  helyzetét,  ezért  törekedni  kell,  hogy  a  település  vízgazdálkodás, 
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különösen a csapadékvíz‐gazdálkodás elemei beépüljenek már a tervezési folyamatok során is, akár 

már a helyi építési szabályzat készítésekor is. 

A fenntartható településfejlesztés érdekében elengedhetetlen az egységes és integrált szemléletű 

vízgazdálkodási tervezés, amely fő dokumentuma lehet az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv 

(ITVT). Az ITVT a település környezeti, társadalmi és szociális, a vízzel és vízállapotokkal kapcsolatos 

igényeit kielégítő szakpolitikai alapdokumentum, amely meghatározza a települési önkormányzat 

vízgazdálkodási feladatait és kötelezettségeit, összehangolja a feladatokat a településfejlesztéssel, 

adatbázist biztosít a település vízgazdálkodással összefüggő területeiről. Javasolt ezért a településre 

vonatkozó ITVT elkészítése, amely képes alapinformációt, adatbázist biztosítani a település vízzel, 

vízgazdálkodással  összefüggő  területeiről,  képes megteremteni  az  összhangot  a  település  teljes 

közigazgatási területre vonatkozóan az azt érintő vízgazdálkodási feladatok és a településfejlesztés 

között,  illetve  összességében  meghatározza  a  települési  önkormányzat  vízzel  kapcsolatos 

kötelezettségeit,  azaz  a  működtetéshez  szükséges  teendőit,  valamint  a  fejlesztéshez  szükséges 

feladatait. 

A tervszerű csapadékvíz‐gazdálkodás másik módszere  lehet, hogy egy‐egy részvízgyűjtőterületre, 

de  akár  a  település  egészére  is  elkészül  egy  csapadékvíz  koncepcióterv,  amely  modellezéssel 

vizsgálja  a  különböző  csapadékesemények  esetén  bekövetkező  hatásokat  a 

részvízgyűjtőre/vízgyűjtőre.  Ennek  alapján  feltárhatóak  azok  a  problémás  helyek,  amelyeket 

fenyeget a villámárvíz, elöntés veszélye, illetve lehetőség nyílik megoldási javaslatok megadására a 

károk elhárítása, enyhítése végett. 

A nagy  intenzitású csapadékesemények okozta károk csökkentése a csapadékvíz visszatartásával 

(ideiglenes tározással), késleltetett elvezetésével, hasznosulásának elősegítésével, helyben történő 

hasznosításával,  illetve  ezek  kombinált  megoldásával  lehetséges.  A  csapadékvizek  ideiglenes 

tározókban való visszatartása  (záportározók, ciszternák stb.), és késleltetett elvezetése, amivel a 

kialakuló  árhullámok  csúcsai  is  csökkenthetők.  Jellemző  megoldások  lehetnek:  beszivárogtató 

cellák,  zöldtetők,  esőkertek,  beszivárogtató  kavicsdrének,  fűborítású  árkok  és  rézsűk,  ideiglenes 

elöntési  területek,  állandó  vízborítású,  vizenyős  területek  (wetland‐ek),  szilárd,  de  áteresztő 

burkolatok,  tetővizek  és  burkolt  felületi  vizek  visszatartása  felszín  alatti  tározókkal.  Ezen 

megoldások  alkalmazása  különösen  ajánlott  az  új  beépítések  esetén,  ahol már  a  tervezési  fázis 

során betervezhetők  ezen módszerek  alkalmazása.  Amennyiben  a  csapadékvizek  nem  tarthatók 

helyben,  úgy  a  csapadékvizek  elvezetésére  árok  kialakítása  szükséges,  amelyek  segítségével  a 

csapadékvizek  felszíni  befogadóba  vezethetők.  Ebben  az  esetben  részletes  számításokkal  kell 

igazolni,  hogy  a  befogadó  képes  befogadni  és  elvezetni  a  területen  keletkező  többlet 

csapadékvizeket.  A  felszíni  befogadóba  történő  bevezetés  csak  a  tulajdonos,  üzemeltető 

hozzájárulása, engedélye után történhet. 

Új beépítések, fejlesztések során alapvetően elvárható, hogy a területen keletkező csapadékvizek 

minél  nagyobb  arányban  kerüljenek  visszatartásra  és  hasznosításra,  a  csapadékvíz‐gazdálkodás 

szürke és zöld módszerei alkalmazásra kerüljenek. Ezek nemcsak a csapadékvizek káros hatásait 

ellentételezik, hanem utánpótlást jelenthetnek a felszíni és felszín alatti vizek számára, csökkentik 

az ivóvíz felhasználását, zöldfelületi fejlesztésekbe integrálva növelik azok értékét stb. 
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4. Közművesítés, elektronikus hírközlési javaslat 

A  módisítások  hatására  többlet  közműigény  keletkezik,  a  szükséges  hálózatfejlesztések  a 

jelentősebb beruházásokhoz kapcsolódnak. 

4.1. Víziközművek, Vízellátás 

Egerszalók település ivóvízellátását, a megfelelő tűzivíz igény kielégítését a Heves Megyei Vízmű Zrt. 

biztosítja. A vízellátás bázisa az Eger és térsége vízműrendszer Eger–Egerszalók közötti völgyfeltáró 

úton létesített D200‐as méretű, KPE anyagú ivóvíz gerincvezetékről történik. A település területén 

három darab ivóvíztározó medence (Öreghegy 1x8 m3, Kristály domb 1x100 m3, Falu tározó 2x100 

m3) üzemel. 

A tervezett módosítások, várható fejlesztések becsült ivóvízigényei az alábbiak: 

 

A1.  A  területen  megjelenő  becsült  ivóvízigény  mértéke  100  m3/d‐ra  tehető.  Megjegyzendő 

azonban,  hogy  pontosabb  ivóvízigény  csak  a  tényleges  funkció,  funkciók  megadása,  valamint 

pontosabb elképzelés(ek), beépítés terv(ek) alapján adható. Az ivóvízigény biztosítása érdekében új 

elosztóvezeték kiépítése szükséges, ingatlanonkénti bekötés kialakításával. 

A2. A területen megjelenő becsült ivóvízigény mértéke 50 m3/d‐ra tehető. Megjegyzendő azonban, 

hogy pontosabb ivóvízigény csak végleges telekosztás,  illetve pontosabb elképzelés(ek), beépítés 

terv(ek) alapján adható. Az ivóvízigény biztosítása érdekében új elosztóvezeték kiépítése szükséges, 

ingatlanonkénti bekötés kialakításával.  

A3. A tervezett módosítás többlet vízigényt nem jelent, ugyanakkor a terület beépülésével jelentős 

vízigény  jelenik meg, amelynek becsült mértéke 110 m3/d‐ra tehető. Pontosabb  ivóvízigény csak 

végleges  telekosztás,  illetve  pontosabb  elképzelés(ek),  beépítés  terv(ek)  alapján  adható.  Az 

ivóvízigény biztosítása érdekében új elosztóvezeték kiépítése szükséges,  ingatlanonkénti bekötés 

kialakításával. 

A4. A területen megjelenő becsült ivóvízigény mértéke 21 m3/d‐ra tehető. Megjegyzendő azonban, 

hogy pontosabb ivóvízigény csak végleges telekosztás,  illetve pontosabb elképzelés(ek), beépítés 

terv(ek) alapján adható. Az ivóvízigény biztosítása érdekében új elosztóvezeték kiépítése szükséges, 

ingatlanonkénti bekötés kialakításával. 

A5. A területen megjelenő becsült ivóvízigény mértéke 25 m3/d‐ra tehető. Megjegyzendő azonban, 

hogy pontosabb ivóvízigény csak végleges telekosztás,  illetve pontosabb elképzelés(ek), beépítés 

terv(ek) alapján adható. Az ivóvízigény biztosítása érdekében új elosztóvezeték kiépítése szükséges, 

ingatlanonkénti bekötés kialakításával. 

A6. A területen megjelenő becsült ivóvízigény mértéke 32 m3/d‐ra tehető. Megjegyzendő azonban, 

hogy pontosabb ivóvízigény csak végleges telekosztás,  illetve pontosabb elképzelés(ek), beépítés 

terv(ek) alapján adható. Az ivóvízigény biztosítása érdekében új elosztóvezeték kiépítése szükséges, 

ingatlanonkénti bekötés kialakításával. 

A7. A területen megjelenő becsült ivóvízigény mértéke 12 m3/d‐ra tehető. Megjegyzendő azonban, 

hogy pontosabb ivóvízigény csak végleges telekosztás,  illetve pontosabb elképzelés(ek), beépítés 

terv(ek) alapján adható. Az ivóvízigény biztosítása érdekében új elosztóvezeték kiépítése szükséges, 

ingatlanonkénti bekötés kialakításával. 

A8. A tervezett módosítás többlet vízigényt nem jelent. 
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A9.  A  területen  többlet  ivóvízigény  nem  jelenik  meg.  Új  funkció  kialakítása,  meglévő  funkció 

változása  esetén  ugyanakkor  megjelenhet  többlet  ivóvízigény,  amelynek  biztosíthatóságát  a 

későbbi tervezés során vizsgálni kell.  

 

P1. A  fejlesztés  részeként megvalósítani  kívánt nyolc darab hétvégi  ház becsült  ivóvízigénye 3,2 

m3/d‐ra  tehető.  A  terület  és  környezetének  vezetékes  ivóvízellátása  jelenleg  nem  biztosított.  A 

hatályos  építési  szabályzat  alapján  Hétvégiházas  üdülőterület  (Üh)  övezet  esetében  teljes 

közművesítettség kiépítése szükséges, azonban figyelembe véve a terület adottságait, illetve azt a 

tényt, hogy a terület és a környezetében található ingatlanok vízellátásának biztosítása érdekében 

jelentős  mértékű  beruházás  szükséges,  így  javasolt  a  vízigényeket  átmenetileg,  a  vízvezeték 

kiépítéséig  fúrt  kúttal  biztosítani.  Azonban  ezen  kútból  származó  vizek  minőségének  meg  kell 

felelnie a közegészségügyi elvárásoknak, adott esetben annak előtisztítása szükséges. 

P2. A  tervezett módosítás  következtében 28  ingatlan kialakítására  van  lehetőség,  amelyeknek a 

becsült  vízigénye  17  m3/d‐ra  tehető.  Az  ivóvízigények  biztosítása  érdekében  a  meglévő  ivóvíz 

elosztóvezeték fejlesztése, annak továbbépítése szükséges, ingatlanonkénti bekötés kialakításával. 

P3.  Az  erdei  vendégház  becsült  ivóvízigénye  0,6  m3/d‐ra  tehető.  Az  ivóvízigény  biztosítása 

érdekében új elosztóvezeték kiépítése szükségesönálló bekötés kialakításával. 

P4. A módosítás hatására többlet ivóvízigény nem jelenik meg. 

P5. A módosítás hatására megjelenő többlet ivóvízigény mértéke 1,2 m3/d‐ra tehető. Az ivóvízigény 

biztosítása  érdekében  új  elosztóvezeték  kiépítése  szükséges,  ingatlanonkénti  bekötés 

kialakításával. 

P6. A módosítás hatására megjelenő többlet ivóvízigény mértéke 1,2 m3/d‐ra tehető. Az ivóvízigény 

biztosítása a meglévő elosztóvezetékről biztosítható, ingatlanonkénti bekötés kialakításával. 

P7. A tervezett turisztikai bemutató épület becsült ivóvízigénye 2,5 m3/d‐ra tehető. Az ivóvízigény 

biztosítása érdekében új elosztóvezeték kiépítése szükséges, önálló bekötés kialakításával. 

P8.  A  tervezett  vendégház  becsült  ivóvízigénye  1,0 m3/d‐ra  tehető.  A  terület  és  környezetének 

vezetékes  ivóvízellátása  jelenleg  nem  biztosított.  Javasolt  a  vízigényt  átmenetileg,  a  vízvezeték 

kiépítéséig  fúrt  kúttal  biztosítani.  Azonban  ezen  kútból  származó  vizek  minőségének  meg  kell 

felelnie a közegészségügyi elvárásoknak, adott esetben annak előtisztítása válik szükségessé. 

P9.  A  módosítás  hatására  többlet  vízigény  nem  keletkezik.  Ugyanakkor  a  Gyógyfürdő  melletti 

szálloda fejlesztésének megvalósulása esetén jelentős vízigény többlettel kell számolni. Koncepció 

és beépítési tervek ismerete nélkül a várható vízigény nagyságrendje jelen fázisban nem becsülhető. 

P10. A módosítás hatására többlet ivóvízigény nem jelenik meg. 

P11. A módosítás hatására többlet ivóvízigény nem jelenik meg. 

P12. A módosítás hatására többlet ivóvízigény nem jelenik meg. 

P13. A módosítás hatására többlet ivóvízigény nem jelenik meg. 

P14.  A volt iskolával szembeni intézményfejlesztés – tervezett bentlakásos idősek otthona – során 

megjelenő ivóvízigény becsült mértéke 16,0 m3/d‐ra tehető. Pontosabb ivóvízigény csak beépítési 

terv,  részletesebb  tervek  alapján  határozható  meg.  Az  ivóvízigény  biztosítása  érdekében  új 

elosztóvezeték kiépítése szükséges, önálló bekötés kialakításával. 

 

A  Heves  Megyei  Vízmű  Zrt.  tájékoztatása  alapján  távlatban  szerepel  az  idegenforgalom  által 

generált  megnövekedett  vízigények  kielégítésére  szükséges  vezeték  bővítés  mely  történhet,  az 

Eger‐Egerszalók távvezetéken található 2x300 m3‐es medencétől az NYF‐2 nyomásfokozóig egy új 

D200‐as méretű, KPE anyagú ivóvízvezeték létesítése a meglévővel párhuzamosan vagy a 2x300 m3‐

es medencétől az NYF2‐ Egerszalók közötti távvezetékig a közút nyomvonalával párhuzamosan. 
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A  településen  továbbá  találhatóak  olyan  beépítésre  szánt  területek,  illetve  olyan  ingatlanok, 

amelyek  jelenleg  nem  rendelkeznek  vezetékes  ivóvízellátással.  Ezen  területek  ivóvízellátását 

biztosítani kell, a meglévő hálózat fejlesztésével, annak továbbépítésével. 

Új beépítés esetén – a tényleges beépítés meghatározása után, amikor már ismeretesek a tervezett 

létesítmények, azok konkrét ivóvíz‐ és oltóvízigényei – szükséges megkeresni a Heves Megyei Vízmű 

Zrt.‐t  a  konkrét  vízellátási  feltételeket,  szükséges  fejlesztéseket  meghatározó  elvi  nyilatkozat 

kiadása, majd vízhálózati tervjóváhagyás céljából. 

Az  ivóvízvezetékek  védőtávolságait  az  MSZ  7487/2‐80  és  az  MSZ  7487:2021  magyar  szabvány 

tartalmazza. Az ivóvezetékek épülettől való legkisebb védőtávolságai az alábbiak: 

Vezeték megnevezése  Távolság 

(m) 

Védőszerkezet, illetve fokozott 

biztonság 

nélkül alkalmazásával 

Vízvezeték  belső mérete     

300 mm‐ig  3,00 

nincs megkötés 
301‐700 mm  5,00 

701 ‐ 1200 mm  7,00 

1200 mm felett  8,00 

 

Új  ivóvízvezeték  építése, meglévő  átépítése  és megszüntetése  csak  a  Heves Megyei  Vízmű  Zrt. 

hozzájárulása után történhet. 

A biztonságos vízellátás érdekében új beépítés esetén célszerű körvezetékes hálózat kialakítása, 

amely által a nyomásviszonyok és a hálózat üzembiztonsága kedvezőbbé tehető, mint ágvezetékek 

létesítése  esetén.  Ahol  a  körvezetékes  kialakítás  nem  lehetséges,  ott  a  hálózati  végpontnál 

végtűzcsap telepítése szükséges. 

Vízvezeték átépítése során a megszűnő vezetékeket a földből el kell bontani, és a területet helyre 

kell állítani. 

A  kiépített  ivóvízvezetékek  a  vízellátás  mellett  biztosítják  a  megfelelő  tűzivíz  szükségletet  is.  A 

tűzcsapok  elhelyezésének  alapfeltétele  egyrészt,  hogy  föld  feletti  kialakításúak,  másrészt,  hogy 

biztosítaniuk kell a 100 m‐es ellátási körzetet. Amennyiben a védendő épület tűzivíz‐igénye nem 

biztosítható a közterületen meglévő vagy kialakítandó tűzcsappal, úgy az ingatlanon belül további 

tűzcsap(ok), egyéb műszaki megoldások (pl. tűzivíz medence) kialakítása szükséges.  

Új  beépítés  esetén új  vízvezetékekre,  valamint  a meglévő  vízvezetékekre  telepítendő  tűzcsapok 

számát és annak pontos helyeit, valamint az oltóvíz‐igény nagyságát a kiviteli tervek ismeretében 

(tűzszakaszok,  szintszám,  funkciók  stb.)  az  illetékes  Tűzvédelmi  Szakhatósággal  egyeztetni 

szükséges. 

A településen több ingatlanon belüli (házi) kút üzemel, amelyek a vizet a talajvízből, illetve az első 

vízadó rétegből táplálják ki és a kitermelt vizet elsődlegesen locsolási célra hasznosítanak. A házi 

kutak pontos számáról és azok elhelyezkedéséről nyilvántartás nem áll rendelkezésre.  

Az 1995. évi LVII. törvény VIII. fejezet 29. § írja elő, hogy a meglévő kutakra vízjogi engedélyt kell 

kérni, amelynek határideje 2023. december 31. A határidő be nem tartása után bírság kiszabása 

történhet.  A  települési  önkormányzat  jegyzőjének  engedélye  szükséges  olyan  kút  létesítéséhez, 

üzemeltetéséhez,  fennmaradásához  és  megszüntetéséhez,  amely  a  következő 

feltételeket együttesen teljesíti: 
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 a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet, 

 a kút nem érint karszt‐ vagy rétegvizet, 

 a kitermelt víz mennyisége nem haladja meg az 500 m3/év‐et, 

 a  kút  épülettel  rendelkező  ingatlanon  van  és  a  kút  létesítésének  kérelmezője 

magánszemély, 

 valamint  a  vízkivétel  házi  ivóvízigény  és  a  háztartási  igények  kielégítését  szolgálja,  nem 

pedig gazdasági célú vízigényt elégít ki. 

Ha  az  előző  feltételek  közül  valamelyik  nem  teljesül,  akkor  az  illetékes  Katasztrófavédelemi 

Igazgatósághoz  kell  fordulni,  ugyanis  az  Igazgatóság  hatáskörébe  tartozik  a  kút  fennmaradási, 

létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása. 

Fontos  megjegyezni,  hogy  amennyiben  a  kút  által  kitermelt  víz  ivóvízigényt  is  kielégít,  akkor 

szükséges  a  megyei  kormányhivatal  népegészségügyi  hatáskörében  eljáró  járási  hivatala 

szakhatóságként történő bevonása, amely az eljárás során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi 

vízmintavételre kötelezi, és csak a megfelelő vízminőség esetén adja ki hozzájárulását.  Ezek mellett 

figyelembe kell venni az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. 

(I. 12.) Korm. rendeletben meghatározottakat. 

Egerszalók  közigazgatási  területét  érinti  a De‐42  és De‐42/a  jelű  hévízkutak belső  védőterülete, 

belső,  külső, hidrogeológiai A és B védőidomai, a Demjén K‐11 OKK sz.,  „Kenderföldi  vadászles” 

megnevezésű hévízkút hidrogeológiai B védőidoma. Ezen kívül Egerszalók közigazgatási területének 

DK‐i részét érinti az Andornaktálya AT‐8, AT‐10 hévízkutak előzetesen lehatárolt hidrogeológiai B 

védőidoma,  amelynek  határozatban  történő  kijelölése  azonban  még  nem  történt  meg.  A 

védőidomok  és  védőövezetekkel  kapcsolatos  korlátozásokat  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok, 

valamint az  ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények védelméről  szóló 123/1997.  (VII.  18.)  Korm. 

rendelet tartalmazza. 

Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  amennyiben  a  fogyasztó  nem  lakossági  felhasználó,  úgy  új  bekötés 

esetén,  illetve  abban  az  esetben  amennyiben  a  korábban meghatározott  lekötött  vízmennyiség 

igénytől eltérő többlet vízigény merül fel, úgy a vízigénye után víziközmű fejlesztési hozzájárulást 

kell fizetnie a befizetés időpontjában érvényes áron, amelynek mértéke az igényelt szolgáltatáshoz 

szükséges  fejlesztés  költségeinek  arányos  része.  A  víziközmű‐fejlesztési  hozzájárulás  mértéke 

jelenleg 1 m3/nap ivóvízigény esetében 207.500 Ft + ÁFA. 
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4.2. Szennyvízelvezetés 

Egerszalók szennyvízelvezető rendszere 2001. májusában került átadásra, a településen keletkező 

szennyvizek az Egri Szennyvíztisztító Telepre kerülnek elvezetésre. A település szennyvízelvezetését 

és kezelését a Heves Megyei Vízmű Zrt. biztosítja. 

A  tervezett módosítások,  várható  fejlesztések  révén  keletkező becsült  szennyvízmennyiségek az 

alábbiak: 

A1.  A  területen  keletkező,  becsült  szennyvíz  mennyiségének  mértéke  95  m3/d‐ra  tehető. 

Megjegyzendő azonban, hogy pontosabban az elvezetendő szennyvíz mennyisége csak a tényleges 

funkció, funkciók megadása, valamint pontosabb elképzelés(ek), beépítés terv(ek) alapján adható. 

A  szennyvízvízelvezetés  biztosítása  érdekében  új,  elválasztott  rendszerű  szennyvízcsatorna 

kiépítése szükséges, ingatlanonkénti rákötés kialakításával. 

A2.  A  területen  keletkező,  becsült  szennyvíz  mennyiségének  mértéke  48  m3/d‐ra  tehető. 

Megjegyzendő azonban, hogy pontosabban az elvezetendő  szennyvíz mennyisége  csak  végleges 

telekosztás,  illetve  pontosabb  elképzelés(ek),  beépítés  terv(ek)  alapján  adható.  A 

szennyvízvízelvezetés biztosítása érdekében új, elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna kiépítése 

szükséges, ingatlanonkénti rákötés kialakításával. 

A3.  A  tervezett  módosítás  többlet  szennyvízmennyiség  nem  jelent,  ugyanakkor  a  terület 

beépülésével  jelentős mértékű  elvezetendő  szennyvízmennyiség  jelenik  meg,  amelynek  becsült 

mértéke 105 m3/d‐ra tehető. A szennyvízelvezetés biztosítása érdekében új, elválasztott rendszerű 

szennyvízcsatorna kiépítése szükséges, ingatlanonkénti rákötés kialakításával. 

A4.  A  területen  keletkező,  becsült  szennyvíz  mennyiségének  mértéke  20  m3/d‐ra  tehető. 

Megjegyzendő azonban, hogy az elvezetni kívánt szennyvíz mennyisége csak végleges telekosztás, 

illetve  pontosabb  elképzelés(ek),  beépítés  terv(ek)  alapján  adható.  A  szennyvízvízelvezetés 

biztosítása  érdekében  új,  elválasztott  rendszerű  szennyvízcsatorna  kiépítése  szükséges, 

ingatlanonkénti rákötés kialakításával. 

A5.  A  területen  keletkező,  becsült  szennyvíz  mennyiségének  mértéke  23  m3/d‐ra  tehető. 

Megjegyzendő azonban, hogy az elvezetni kívánt szennyvíz mennyisége csak végleges telekosztás, 

illetve  pontosabb  elképzelés(ek),  beépítés  terv(ek)  alapján  adható.  A  szennyvízvízelvezetés 

biztosítása  érdekében  új,  elválasztott  rendszerű  szennyvízcsatorna  kiépítése  szükséges, 

ingatlanonkénti rákötés kialakításával. 

A6.  A  területen  keletkező,  becsült  szennyvíz  mennyiségének  mértéke  30  m3/d‐ra  tehető. 

Megjegyzendő azonban, hogy az elvezetni kívánt szennyvíz mennyisége csak végleges telekosztás, 

illetve  pontosabb  elképzelés(ek),  beépítés  terv(ek)  alapján  adható.  A  szennyvízvízelvezetés 

biztosítása  érdekében  új,  elválasztott  rendszerű  szennyvízcsatorna  kiépítése  szükséges, 

ingatlanonkénti rákötés kialakításával. 

A7.  A  területen  keletkező,  becsült  szennyvíz  mennyiségének  mértéke  12  m3/d‐ra  tehető. 

Megjegyzendő azonban, hogy az elvezetni kívánt szennyvíz mennyisége csak végleges telekosztás, 

illetve  pontosabb  elképzelés(ek),  beépítés  terv(ek)  alapján  adható.  A  szennyvízvízelvezetés 

biztosítása  érdekében  új,  elválasztott  rendszerű  szennyvízcsatorna  kiépítése  szükséges, 

ingatlanonkénti rákötés kialakításával. 

A8. A módosítás hatására többlet szennyvízmennyiség nem jelenik meg. 

A9.  A  területen  többlet  szennyvízmennyiség  nem  jelenik  meg.  Új  funkció  kialakítása,  meglévő 

funkció  változása  esetén  ugyanakkor  keletkezhet  többlet  szennyvízmennyiség,  amelynek 



40 
 

biztosíthatóságát  a  későbbi  tervezés  során  vizsgálni  kell.  Utóbbi  jelentheti  a  meglévő 

szennyvízelvezető hálózat fejlesztését, bővítését, továbbépítését is. 

 

P1. A fejlesztés részeként megvalósítani kívánt nyolc darab hétvégi ház elvezetendő szennyvizeinek 

becsült mértéke  3,0 m3/d‐ra  tehető.  A  terület  és  környezetének  vezetékes  szennyvízelvezetése 

jelenleg  nem  biztosított.  A  hatályos  építési  szabályzat  alapján  Hétvégiházas  üdülőterület  (Üh) 

övezet esetében teljes közművesítettség kiépítése szükséges, de zárt szennyvíztározó ideiglenesen, 

a szennyvízelvezetés kiépítéséig alkalmazható. 

P2. A tervezett módosítás következtében 28 ingatlan kialakítására van lehetőség, amelyeknek által 

a  keletkező  szennyvíz  becsült  mértéke  16  m3/d‐ra  tehető.  A  szennyvízelvezetés  biztosítása 

érdekében  a  meglévő  szennyvízcsatorna  fejlesztése,  annak  továbbépítése  szükséges, 

ingatlanonkénti rákötés kialakításával. 

P3.  Az  erdei  vendégház  elvezetendő  szennyvizeinek  becsült  mértéke  0,6  m3/d‐ra  tehető.  A 

szennyvízelvezetés  biztosítása  érdekében  új,  elválasztott  rendszerű  szennyvízcsatorna  kiépítése 

szükséges önálló rákötés kialakításával. 

P4. A módosítás hatására többlet szennyvízmennyiség nem jelenik meg. 

P5. A módosítás hatására megjelenő többlet szennyvízmennyiség mértéke 1,2 m3/d‐ra tehető. A 

szennyvízelvezetés  biztosítása  érdekében  új,  elválasztott  rendszerű  szennyvízcsatorna  kiépítése 

szükséges önálló rákötés kialakításával. 

P6. A módosítás hatására megjelenő többlet szennyvízmennyiség mértéke 1,2 m3/d‐ra tehető. A 

szennyvízelvezetés  biztosítása  érdekében  új,  elválasztott  rendszerű  szennyvízcsatorna  kiépítése 

szükséges önálló rákötés kialakításával. 

P7. A tervezett turisztikai bemutató épület elvezetendő szennyvizeinek becsült mértéke 2,5 m3/d‐

ra tehető. A szennyvízelvezetés biztosítása érdekében új, elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna 

kiépítése szükséges önálló rákötés kialakításával, Ideiglenesen – a szennyvízelvezetés kiépítéséig, ‐ 

zárt szennyvíztározó alkalmazható. 

P8.  A  tervezett  vendégház  elvezetendő  szennyvizeinek  becsült  mértéke  1,0  m3/d‐ra  tehető.  A 

terület  és  környezetének  vezetékes  szennyvízelvezetése  jelenleg  nem  biztosított.  A 

szennyvízelvezetés  biztosítása  érdekében  új,  elválasztott  rendszerű  szennyvízcsatorna  kiépítése 

szükséges  önálló  rákötés  kialakításával,  Ideiglenesen  –  a  szennyvízelvezetés  kiépítéséig,  ‐  zárt 

szennyvíztározó alkalmazható. 

P9. A módosítás hatására többlet szennyvízmennyiség nem keletkezik. Ugyanakkor a Gyógyfürdő 

melletti  szálloda  fejlesztésének  megvalósulása  esetén  jelentős  mértékű  elvezetendő 

szennyvízmennyiséggel  kell  számolni.  Koncepció  és beépítési  tervek  ismerete nélkül  a  területen 

keletkező szennyvízmennyiség becsült mértéke nagyságrendje jelen fázisban nem becsülhető. 

P10. A módosítás hatására többlet szennyvízmennyiség nem jelenik meg. 

P11. A módosítás hatására többlet szennyvízmennyiség nem jelenik meg. 

P12. A módosítás hatására többlet szennyvízmennyiség nem jelenik meg. 

P13. A módosítás hatására többlet szennyvízmennyiség nem jelenik meg. 

P14.  A volt iskolával szembeni intézményfejlesztés – tervezett bentlakásos idősek otthona – során 

keletkező  szennyvízmennyiség becsült mértéke 16,0 m3/d‐ra  tehető. Pontosabb elvezetni  kívánt 

szennyvízmennyiség  csak  beépítési  terv,  részletesebb  tervek  alapján  határozható  meg.  A 

szennyvízelvezetés  biztosítása  érdekében  új,  elválasztott  rendszerű  szennyvízcsatorna  kiépítése 

szükséges, önálló rákötés kialakításával. 
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A  településen  továbbá  találhatóak  olyan  beépítésre  szánt  területek,  illetve  olyan  ingatlanok, 

amelyek  szennyvízelvezetése  jelenleg  nem  megoldott.  Ezen  területek  szennyvízelvezetését 

biztosítani kell, a meglévő csatornahálózat fejlesztésével, annak továbbépítésével. 

Fejlesztés,  vagy  új  beépítés  esetén  a  szennyvízcsatorna  hálózatra  szükséges  rákötni,  ezzel  is 

elkerülve az esetleges talaj és talajvízszennyezéseket. Azon beépítésre nem szánt területeken, ahol 

még  nem  épült  ki,  nincs  elérhető  közelségben  a  szennyvízcsatorna,  ott  a  csatorna  kiépítéséig 

ideiglenesen továbbra is engedélyezett a duplafalú, vízzáró szigetelésű, zárt szennyvíztároló vagy 

egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása. Utóbbi azzal a megkötéssel, hogy a tisztított 

szennyvíz csak felszíni élővízbe vezethető. 

Új beépítés esetén, a pontos keletkező szennyvízmennyiségek meghatározása után a Heves Megyei 

Vízmű Zrt. megkeresése szükséges elvi nyilatkozat, majd szolgáltatói hozzájárulás kiadása céljából. 

Új szennyvízcsatorna építése, meglévő átépítése és megszüntetése csak a Heves Megyei Vízmű Zrt. 

hozzájárulása után történhet. 

A  szennyvízcsatorna  hálózatba  csak  kommunális  jellegű  szennyvíz  vezethető.  Az  ettől  eltérő 

szennyvizeket telken belül kell előtisztítani és csak ezután vezethető a csatornahálózatba.  

Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  a  nem  lakossági  fogyasztó  esetében  a  területről  elvezetni  kívánt 

szennyvíz  mennyisége  után  a  közcsatornába  bevezetett  szennyvíz  mennyiség  után  egyszeri 

csatornamű  fejlesztési  hozzájárulást  kell  fizetni  a  befizetés  időpontjában  érvényes  áron.  A 

víziközmű‐fejlesztési  hozzájárulás  mértéke  jelenleg  1  m3/nap  elvezetendő  szennyvízmennyiség 

esetében 207.500 Ft + ÁFA. 

 

4.3. Csapadékvízelvezetés 

A  településen  a  csapadékvíz  elvezetésen  jellemzően  nyílt  árkos  rendszerrel  történik,  amelynek 

kialakítása  jellemzően  burkolt.  Ugyanakkor  találhatóak  továbbá  olyan  utcák,  területek  is, 

amelyeknél a csapadékvíz elvezetése még nem kiépített és az út melletti zöldfelületen szikkad el a 

csapadékvíz egy része. Az ingatlanokra történő bejutás a nyílt árkoknál áteresszel biztosított.  

Fontos  hangsúlyozni,  hogy  a  szennyvízelvezető  hálózatba  csapadékvíz  nem  vezethető,  a 

csapadékvíz  megfelelő  elvezetéséről,  visszatartásáról  azonban  gondoskodni  szükséges.  A 

csapadékvíz  elvezetése  biztosítható  nyílt  csapadékvíz‐elvezető  árokkal,  folyókával,  illetve  ezek 

kombinációjával. Fejlesztés esetén a csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét 

egészen a  végbefogadóig  ellenőrizni  kell minden nagyobb  (fél  hektárt meghaladó  telekterületű) 

beruházás  esetén.  Építési  munka  csak  akkor  végezhető,  ha  a  többlet  felszíni  víz  megfelelő 

biztonsággal továbbvezethető a befogadóig. Amennyiben a csapadékvíz a számítások alapján nem 

vezethető el, akkor gondoskodni kell annak visszatartásáról.  

A nagy  intenzitású csapadékesemények okozta károk csökkentése a csapadékvíz visszatartásával 

(ideiglenes  tározással),  késleltetett  elvezetésével,  helyben  történő  hasznosításával,  illetve  ezek 

kombinált  megoldásával  lehetséges.  A  vizek  ideiglenes  tározókban  való  visszatartásával 

(záportározók,  ciszternák  stb.)  és  késleltetett  elvezetésével  a  kialakuló  árhullámok  csúcsai 

csökkenthetők.  Jellemző  megoldások  lehetnek:  beszivárogtató  cellák,  zöldtetők,  esőkertek, 

beszivárogtató  kavicsdrének,  fűborítású  árkok  és  rézsűk,  ideiglenes  elöntési  területek,  állandó 

vízborítású, vizenyős területek (wetland‐ek), szilárd, de áteresztő burkolatok, tetővizek és burkolt 

felületi  vizek  visszatartása  felszín  alatti  tározókkal.  Ezen  megoldások  alkalmazása  különösen 

ajánlott az új beépítések esetén, ahol már a tervezési fázis során betervezhetők ezen módszerek 

alkalmazása.  Amennyiben  a  csapadékvizek  nem  tarthatók  helyben,  úgy  a  csapadékvizek 

elvezetésére árok kialakítása szükséges, amelyek segítségével a csapadékvizek felszíni befogadóba 
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vezethetők.  Ebben  az  esetben  részletes  számításokkal  kell  igazolni,  hogy  a  befogadó  képes 

befogadni és elvezetni a területen keletkező többlet csapadékvizeket. A felszíni befogadóba történő 

bevezetés csak a tulajdonos, üzemeltető hozzájárulása, engedélye után történhet. 

A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolót kiemelt szegéllyel kell építeni. A talaj és talajvíz 

védelme érdekében a parkolófelületről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső 

útjairól  elfolyó  és  összegyűjtött  csapadékvizek  csak  olajfogó műtárgyon  keresztül  vezethetők  a 

befogadóba. Parkolókban az összefolyó csapadékvíz zöldfelületre nem vezethető.  

A  nyílt  árok  feletti  kocsi  behajtók  az  árok  vízszállító  képességét  nem  korlátozhatják.  Az  áteresz 

méretét  úgy  kell  meghatározni,  hogy  az  víz‐visszaduzzasztást  ne  okozzon,  a  vízszállításnak 

akadálymentesnek kell lennie. Ennek érdekében a kocsi behajtók kialakítását korlátozni, szabályozni 

kell. 

Az  árkok  segítségével  összegyűjtött  vizeket  a  településen  áthaladó  Laskó‐patak  és  mellékágai 

fogadják  be.  A  Laskó‐patak  és  a  Laskóvölgyi‐tározó  az  Észak‐Magyarországi  Vízügyi  Igazgatóság 

kezelésébe tartozik. A települést érintő, de nem a Vízügyi Igazgatóság kezelésébe tartozó további 

vízfolyások  a  vízügyi  nyilvántartás  szerint  a  Kis‐patak  és  a  Névtelen‐0832  (Hőforrás‐patak) 

megnevezésű patakok.  

Az Észak‐Magyarországi Vízügyi Igazgatóság kezelése alá nem tartozó vízfolyások, valamint a nyílt 

árkoknak  a  karbantartása,  fenntartása  Egerszalók  Községi  Önkormányzatának  feladatkörébe 

tartozik.  A  csapadékelvezető  árokrendszer  karbantartására  folyamatosan  nagy  hangsúlyt  kell 

fektetni. Emellett külön figyelmet érdemelnek a települést érintő egyéb vízfolyások is, amelyeknek 

fenntartása,  megfelelő  karbantartása  fontos,  amellyel  biztosítható  többek  között  a  keletkező 

csapadékvizek megfelelő elvezetését. 

A  vízfolyások  parti  sávját  szabadon  kell  hagyni,  a  parti  sávban  a  mederfenntartási  munkákat 

akadályozó állapotot meg kell szüntetni. A parti sáv mértékét a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta 

és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 

esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

szóló  83/2014.  (III.  14.)  Korm.  rendelet  szabályozza.  A  Laskóvölgyi‐víztározó  és  a  Laskó‐patak 

esetében a parti sáv 6‐6 méter szélességű, míg egyéb esetben 3‐3 méter. Az előzőek miatt a parti 

sávon  belül  építményt,  fát,  kerítést,  bármilyen  a  fenntartást,  esetleges  védekezést  akadályozó 

létesítményt elhelyezni tilos. 

2014‐ben  készült  el  Egerszalók  Település  Vízkárelhárítási  Terve,  amely  a  település  általános 

jellemzése mellett tartalmazza a helyi vízkárelháritás feladatait is. A Vízkárelhárítási Terv alapvető 

megállapításai: 

 a  település  jelentős  része  a  völgy  talpon  helyezkedik  el,  így  a  domboldalakról  lefolyó 

csapadékvizek elsősorban a mélyfekvésű területeken okozhatnak elöntéseket, 

 a területen a lokális, nagy intenzitású tavaszi‐nyári csapadékokból keletkező árhullámok a 

veszélyesek, 

 a befogadók, műtárgyak méretezésénél mértékadó vízhozamok esetenként ennél kisebbek, 

tehát előfordulhatnak olyan esetek ‐ még rendezett medrek esetén is ‐, hogy nem tudják 

befogadni a csapadékokból származó vizeket., 

 a  belterületi  beépítéseiméi  tehát  fontos,  hogy  a  mélyen  fekvő  területeket,  vízfolyások 

melletti 6,0 m‐es parti sávot ne építsék be, ezekre a területekre építmények ne kerüljenek,  

 a település elhelyezkedésére jellemző (dombvidéki terület), hogy az esőből, hóolvadásból 

származó vízhozamok a mederben gyorsan levonulnak. Ezért hatékony a rövid ideig tartó 

magas vízállások ellen a homokzsákos védekezés. 
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4.4. Energiaközművek (villamosenergia‐ellátás, gázellátás) 

4.4.1. Villamosenergia‐ellátás 

A település villamosenergia‐ellátása 24 db MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. üzemeltetésű 20/0,4 kV‐

os  transzformátoron  keresztül  valósul  meg.  A  20  kV‐os  hálózat  többségében  szabadvezetékes 

(jellemző biztonsági övezete 7‐7 méter széles sáv), az újabban épült szakaszok már földkábelként 

létesültek. A település jelenlegi igényeit a hálózat távlatban is képes biztosítani. A középfeszültségű 

hálózaton  alkalmazott  érintésvédelmi  rendszer  a  védőföldelés  (TT),  amely  a  szükséges 

követelményeket kielégíti. 

A tervezett módosítások, várható fejlesztések becsült villamosenergia‐igényei az alábbiak: 

A1.  A  gazdasági  terület  fejlesztése  középfeszültségű  hálózatfejlesztést  igényel,  a  területen  a 

tevékenységtől  függően  jelentős  villamosenergia‐igények  jelenhetnek  meg.  Az  ellátás  a  terület 

határában üzemelő középfeszültségű elosztóhálózatról biztosítható. 

A2. A  terület beépülésével  jelentős közműigény  jelenik meg. A várható becsült  villamosenergia‐

igény: 170 kW. A hálózat aktuális terheltségének függvényében középfeszültségű hálózatfejlesztés 

válhat szükségessé. 

A3. A tervezett módosítás többlet igényt nem jelent, ugyanakkor a terület beépülésével  jelentős 

közműigény  jelenik  meg.  A  várható  becsült  villamosenergia‐igény:  180  kW.  A  hálózat  aktuális 

terheltségének függvényében középfeszültségű hálózatfejlesztés válhat szükségessé. 

A4. A  terület beépülésével  jelentős közműigény  jelenik meg. A várható becsült  villamosenergia‐

igény: 130 kW. A hálózat aktuális terheltségének függvényében középfeszültségű hálózatfejlesztés 

válhat szükségessé. 

A5. A  terület beépülésével  jelentős közműigény  jelenik meg. A várható becsült  villamosenergia‐

igény: 150 kW. A hálózat aktuális terheltségének függvényében középfeszültségű hálózatfejlesztés 

válhat szükségessé. 

A6. A  terület beépülésével  jelentős közműigény  jelenik meg. A várható becsült  villamosenergia‐

igény: 180 kW. A hálózat aktuális terheltségének függvényében középfeszültségű hálózatfejlesztés 

válhat szükségessé. 

A7. A várható becsült villamosenergia‐igény: 80 kW. Az energiaigény a kisfeszültségű elosztóhálózat 

továbbépítésével nagy valószínűséggel kielégíthető. 

A8. A fejlesztés típusának ismeretében becsülhető a villamosenergia‐igény. 

A9. A várható becsült villamosenergia‐igény: 50 kW. Az energiaigény a kisfeszültségű elosztóhálózat 

továbbépítésével nagy valószínűséggel kielégíthető. 

 

P1. A fejlesztés megvalósulásával 8 db hétvégi házként használt fogyasztási helyet és hőszivattyús 

fűtési módot  feltételezve a várható többlet  igény 42 kW. A közterületen meglévő kisfeszültségű 

elosztóhálózatról az igény biztosítható. 
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P2. A fejlesztés megvalósulásával 28 fogyasztási helyet feltételezve a várható többlet igény 69 kW. 

A  közterületen  meglévő  kisfeszültségű  elosztóhálózatról  az  igény  az  aktuális  kiterheltség 

függvényében biztosítható.  

P3.  Az  erdei  vendégház  energiaigénye  mintegy  7  kW.  A  meglévő  kisfeszültségű  elosztóhálózat 

tovább építésével az igény biztosítható. 

P4. Többlet energiaigény nem keletkezik. 

P5.  A módosítás  hatására mintegy  8  kW  többlet  villamosenergia‐igény  jelentkezhet.  A meglévő 

kisfeszültségű elosztóhálózat tovább építésével az igény biztosítható. 

P6.  A  várható  villamosenergia‐igény  növekmény  11  kW.  A  közterületen meglévő  kisfeszültségű 

elosztóhálózat tovább építésével az igény biztosítható. 

P7.  A  turisztikai  bemutató  épület  becsült  energiaigénye  11  kW.  A  közterületen  meglévő 

kisfeszültségű elosztóhálózatról az igény biztosítható. 

P8.  A  lakótorony  vendégház  igénye  14  kW‐ra  tehető,  hőszivattyús  fűtést  feltételezve.  A  terület 

határában 20/0,4 kV‐os transzformátor üzemel, amelyről a szükséges energiamennyiség levehető. 

A területet a 20 kV‐os szabadvezetékes elosztóhálózat nyomvonala és biztonsági övezete érinti. 

P9. A módosítás hatására többlet energiaigény nem keletkezik. Ugyanakkor a Gyógyfürdő melletti 

szálloda  fejlesztésének megvalósulása  jelentős  közműigény‐növekményt  fog  jelenteni.  Beépítési 

terv ismerete nélkül a várható energiaigény nagyságrendje jelen fázisban nem becsülhető. 

P10. A megjelenő energiaigény az adótorony üzemeltetéséhez kapcsolódik, ellátást igényel. 

P11. A megjelenő energiaigény nem számottevő, ugyanakkor ellátást igényel. 

P12. Többlet energiaigény nem keletkezik. 

P13. Többlet energiaigény nem keletkezik. 

P14.  A volt iskolával szembeni intézményfejlesztés becsült villamosenergia‐igénye 200–300 kW‐ra 

tehető. Az ellátás várhatóan középfeszültségű hálózatfejlesztést igényel. 

A település fejlesztési potenciállal rendelkezik, a középfeszültségű hálózat fejlesztése a jelentősebb 

beruházásokhoz kapcsolódhat. Az hálózatot földkábeles kialakítással javasolt kiépíteni.  

A tervezett fejlesztések és korszerűsítések teljesítmény igényét elsősorban, a meglévő állomások 

gépkapacitásának  bővítésével  kell  biztosítani.  Ez  egyidejűleg  a  22  kV‐os  hálózat  érintett 

szakaszainak  földkábelbe helyezését, és a meglévő oszlopállomások helyett  kompakt  földfelszíni 

transzformátorállomások telepítését is jelentik. 

Ezzel a település belterületén a kapacitások hosszútávra biztosítottakká válhatnak. 

Új kisfeszültségű hálózatot kell létesíteni az új beépítésre szánt területeken, ahol a Vet. előírásainak 

megfelelően csak földkábeles hálózat létesítése lehetséges. 

A  kisfeszültségű hálózaton alkalmazott  érintésvédelmi  rendszer  a nullázás  (TN),  a  vele  szemben 

támasztott követelményeket kielégíti. 

Az elosztóhálózati engedélyes a következő években az alábbi rekonstrukciós munkákat tervezi: 
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 kisfeszültségű  szabadvezetékes  hálózat  rekonstrukciója  a  35302‐es 

transzformátorkörzetben  (Petőfi  Sándor  utca,  Dózsa  György  utca,  Kossuth  Lajos  utca 

részben), 

 középfeszültségű hálózat rekonstrukció a Fácán utca transzformátor állomást megtápláló 

szabadvezetéken (Galamb, Fecske és Rigó utcán áthaladó szakasz bontása), 

 középfeszültségű  hálózat  rekonstrukció  az  Ady  Endre  úton  transzformátor  állomást 

megtápláló szabadvezetéken. 

Közvilágítás  aktív  elem  (lámpatest)  esetében  a  közelmúltban  nem  történt  korszerűsítés  és  a 

közeljövőben nem is tervezett. 

Új utcák kialakításánál,  illetve nagyobb  teljesítményigényű  létesítmények kialakításakor előzetes 

igénybejelentés  szükséges  a  villamosenergia‐ellátásra  vonatkozóan,  ezek  esetében  az  új 

nyomvonalú hálózat építésének teljes átfutási ideje a terveztetéssel és az engedélyeztetéssel együtt 

kb.  1  év.  Az  igénybejelentéseket  ezen  átfutási  idő  figyelembevételével  célszerű megtenni  kellő 

időben. 

Amennyiben  valamilyen  létesítmény  építése  miatt  villamos  hálózat  kiváltás  szükséges  új 

nyomvonalra vagy  légvezetékről földkábelre, abban az esetben a teljes hálózat átépítés költsége 

100%‐ban annak igénylőjét terheli. 

A  jelenlegi  jogszabályi környezetben a  településképi előírásokat  településképi  rendeletben  lehet 

alkalmazni, valamint  figyelembe kell  venni a villamos energiáról  szóló 2007. évi  LXXXVI.  törvény 

(Vet.)  rendelkezéseit,  amely  többek  között  rögzíti  a  szabadvezetékes  hálózatok  építésének 

lehetséges eseteit. 

Tervezett úthálózatoknál figyelembe kell venni a villamosművek, valamint a termelői, magán‐ és 

közvetlen  vezetékek  biztonsági  övezetéről  szóló  2/2013.  (I.  22.)  NGM  rendelet  előírásait,  a 

keresztezésekre  vonatkozó  szabványossági  feltételeket  (MSZ  EN  50341‐1:2013,  MSZE  50341‐

2:2014,  MSZ  EN  61936‐1:2016,  MSZ  151‐8:2002),  az  erősáramú  kábelek  szabványossági 

feltételeinek biztosítását  (MSZ 13207) és a meglévő kisfeszültségű hálózatot  (MSZ 1),  továbbá a 

létesítésnél  a  villamos  energiáról  szóló  2007.  évi  LXXXVI.  törvény  rendelkezéseit  és  a  közmű 

elrendezésekről szóló (MSZ 7487) előírásait. 

A  2007.  évi  LXXXVI.  törvény  (Vet.)  értelmében  az  elosztóhálózati  engedélyes  a  meglévő 

légvezetékes  hálózatait  (melyek  kisfeszültségű  hálózatok  esetében)  nagyrészt  a  közvilágítási 

lámpatestek,  illetve  egyéb  távközlési  berendezések  elhelyezésére  is  szolgálnak,  nyomvonalban 

karbantarthatja, felújíthatja.  

Azokon  a  területeken,  ahol  a meglévő  kisfeszültségű  hálózat  szabadvezetékes,  a  fejlesztésekkel 

egyidejűleg,  a meglévő  tartószerkezetek  felhasználásával,  új  kötegelt  szigetelt  szabadvezetékek 

létesíthetők, a hálózat meghosszabbítható, de  javasolt a  földkábeles kialakításra törekedni. Ahol 

teljesen új hálózat készül, ott a kiépítendő hálózat csak földkábeles lehet.  

Közüzemi hálózat elhelyezése csak közterületen vagy a közforgalom számára a nap 24 órájában 

megnyitott magánúton vezeték jog, illetve szolgalmi jog bejegyzése mellett lehetséges. 

A  tervezett  létesítmények  villamosenergia‐igénye  a  konkrét  fejlesztés  műszaki  paramétereinek 

ismeretében határozható meg. Új transzformátor állomások létesítése esetén a Beruházónak vagy 

az Önkormányzatnak helyet kell biztosítania szükség esetén a köztük lévő megállapodás alapján. 

A  továbbtervezés  során  a  konkrét megjelenő  villamosenergia‐igényt,  fogyasztási  helyek  számát, 

vételezési feszültségszintet, stb. az elosztóhálózati engedélyessel (MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.) 
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egyeztetni  szükséges,  az  ellátásra  vonatkozó  műszaki‐gazdasági  tájékoztatójukat  ezen  adatok 

birtokában be kell kérni. 

 

4.4.2. Gázellátás 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 

alapján  a  szénhidrogén‐  és  a  széndioxid‐szállítóvezeték,  a  földgáz  elosztóvezeték,  továbbá 

környezetük  védelmére,  zavartalan  üzemeltetése,  ellenőrzése,  karbantartása,  javítása  és  az 

üzemzavar‐elhárítás  biztosítására  biztonsági  szabályzatban  meghatározott  méretű  biztonsági 

övezetet kell megállapítani, melynek terjedelmét a bányafelügyelet határozza meg. 

A Fedémes–Eger DN 300 méretű földgáz szállító vezeték nyomvonala és biztonsági övezete érinti 

Egerszalók közigazgatási területét, a település ÉK‐i szélén. A szállítóvezeték az FGSZ Földgázszállító 

Zrt. Kelet‐Magyarországi Földgázszállító Régiójának üzemeltetésében van. 

A  szállítóvezeték  biztonsági  övezete  10–10  méter  széles  sáv.  A  gázvezetékkel  párhuzamosan 

bányaüzemi hírközlő kábel halad, amelynek biztonsági övezete 1–1 méter széles sáv. 

A  településrendezési  eszközök  felülvizsgálata,  a  településrendezési  terv módosítása  során  új  út 

kialakításánál  annak  határvonalát  oly módon  kell meghatározni,  hogy  fenti  gázipari  létesítmény 

biztonsági  övezete  és  az  út  területe  ne  essen  egybe.  A  két  nyomvonalas  létesítmény  (pl.:  út‐ 

gázvezetékek biztonsági övezete) csupán keresztezheti egymást (26/2022. (I.31.) SZTFH rendelet ll. 

fejezet 1.). A keresztezés szögének 30 foknál nagyobbnak kell lennie. 

A gázvezetékeink biztonsági övezetére az 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 20/2022. 

(I.31.) SZTFH rendelet (Vhr.) 37.§‐a tiltásokat és korlátozásokat ír elő, melyeket a 26/2022. (I.31.) 

SZTFH rendelettel együtt a további tervezés során figyelembe kell venni, illetve betartani. 

A  gázipari  létesítményeink  biztonsági  övezetével  érintett  ingatlanokon  történő  bármilyen 

beruházással  (pl:  kerítésépítés,  fatelepítés,  lakóépület  tervezése,  közmű  kivitelezés,  stb.) 

kapcsolatban,  illetve ha az  ingatlantulajdonosoknak a gázipari  létesítményeink biztonsági övezet 

határainak helyszíni kitűzésére  lenne szükségük, az FGSZ Zrt. Kelet‐Magyarországi Földgázszállító 

Régiójával egyeztetni szükséges. 

A települést érintő két nagyközépnyomású földgáz elosztóvezeték biztonsági övezete 9–9 méter, a 

középnyomású elosztóhálózat jellemző biztonsági övezete pedig 4–4 méter. A fogyasztóknál egyedi 

nyomáscsökkentők vannak telepítve.  

A belterület  ingatlanok telekhatáráig D 20 PE középnyomású leágazó gázvezetékek épültek ki, új 

földgázigény esetén az ingatlan tulajdonosának egyedi csatlakozási szerződést kell kötnie az OPUS 

TIGÁZ Gázhálózati Zrt.‐vel. 

A tervezett módosítások, várható fejlesztések becsült földgázigényei az alábbiak: 

A1.  A  gazdasági  terület  fejlesztése  a  középnyomású  földgáz  elosztóhálózat  kiépítését  igényli,  a 

területen a hőigények fedezésére kb. 260 gnm3/ó földgázigény jelenhet meg. 

A2. A  tervezett módosítás  többlet  igényt nem  jelent, ugyanakkor a  terület beépülésével  többlet 

közműigény jelenik meg. A várható becsült földgáz‐igény: 60 gnm3/ó. 

A3. A  terület beépülésével  többlet közműigény  jelenik meg. A várható becsült  földgáz‐igény: 34 

gnm3/ó. 
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A4. A  terület beépülésével  többlet közműigény  jelenik meg. A várható becsült  földgáz‐igény: 17 

gnm3/ó. 

A5. A  terület beépülésével  többlet közműigény  jelenik meg. A várható becsült  földgáz‐igény: 19 

gnm3/ó. 

A6. A  terület beépülésével  többlet közműigény  jelenik meg. A várható becsült  földgáz‐igény: 25 

gnm3/ó. 

A7. A  terület beépülésével  többlet közműigény  jelenik meg. A várható becsült  földgáz‐igény: 10 

gnm3/ó. 

A8. Többlet gázigény várhatóan nem keletkezik. 

A9.  A  terület  beépülésével  többlet  közműigény  jelenik meg.  A  várható  becsült  földgáz‐igény:  6 

gnm3/ó. 

 

P1. A fejlesztés hatására földgázigény nem keletkezik. 

P2.  A  fejlesztés  megvalósulásával  28  fogyasztási  helyet  feltételezve  a  várható  többlet  igény 

17 gnm3/ó. 

P3. A fejlesztés hatására földgázigény nem keletkezik. 

P4. A fejlesztés hatására földgázigény nem keletkezik. 

P5. A fejlesztés hatására földgázigény nem keletkezik. 

P6. A várható földgáz‐igény növekmény 5 gnm3/ó. 

P7. A turisztikai bemutató épület becsült földgázigénye 2 gnm3/ó. 

P8. A fejlesztés hatására földgázigény nem keletkezik. 

P9. A módosítás hatására többlet energiaigény nem keletkezik. Ugyanakkor a Gyógyfürdő melletti 

szálloda  fejlesztésének megvalósulása  jelentős  közműigény‐növekményt  fog  jelenteni.  Beépítési 

terv ismerete nélkül a várható energiaigény nagyságrendje jelen fázisban nem becsülhető. 

P10. A fejlesztés hatására földgázigény nem keletkezik. 

P11. A fejlesztés hatására földgázigény nem keletkezik. 

P12. A fejlesztés hatására földgázigény nem keletkezik. 

P13. A fejlesztés hatására földgázigény nem keletkezik. 

P14. A várható földgáz‐igény növekmény 14 gnm3/ó. 

A  konkrétan  megjelenő  földgázigényhez  tartozó  gázhálózat  fejlesztést  az  elosztóhálózati 

engedélyessel  (OPUS  TIGÁZ  Gázhálózati  Zrt.)  egyeztetni  szükséges,  az  egyes  ingatlanok,  illetve 

ingatlancsoportok gázzal történő elláthatósága tekintetében a szolgáltató külön eljárás keretében, 

az igénylők kérésre, konkrét adatok ismeretében nyilatkozik. 

A településen az elosztóhálózati engedélyes nem tervez gázelosztó vezeték hálózat bővítést, illetve 

rekonstrukciót. 



49 
 

A meglévő középnyomású hálózatról közvetlenül bekötésekkel, illetve annak továbbépítésével az 

új fogyasztói igények jellemzően kielégíthetőek. 

 

4.5. Megújuló energiaforrások hasznosítása 

A  környezettudatos  energiagazdálkodás  nagymértékben  hozzájárul  a  klímaváltozás  káros 

hatásainak  enyhítéséhez.  Az  energiafelhasználás  visszafogásával,  egy  részének  megújulókból 

történő fedezésével – az ehhez illeszkedő alacsony hőmérsékletű fűtési technológiákkal kiegészítve 

–  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátása  csökkenthető.  Helyi  hasznosítás  esetében  a  megújuló 

energiaforrásokban rejlő lehetőségek csak abban az esetben használhatóak ki hatékonyan, ha az 

ellátni kívánt épület – új építés esetében –erre energetikailag megfelelően tervezett. 

A településen törekedni kell a megújuló energiaforrások és környezettudatos energiagazdálkodás 

minél  szélesebb  körű  alkalmazására.  Az  új  beruházásoknál  lehetőleg  ilyen  módon  kell  az 

energiagazdálkodást  kialakítani,  előkészíteni.  A  környezettudatos  energiagazdálkodásnak  több 

módja létezik, legfontosabb a megfelelő építő‐ és szigetelőanyagok használata, az energiatudatos 

tervezés, megújuló, környezetbarát energiák használata, napelemek, geotermikus és  szélenergia 

felhasználása. 

A napelemek ideális tájolása déli tájolás, 30–40˚ közötti dőlésszög, amely a gyakorlatban DK és DNY 

közötti  tájolás  és  20–50˚  közötti  dőlésszög  megfelelő.  A  K–NY‐i  kis  dőlésszögű  (10–25˚)  tetők 

esetében  az  elmúlt  évek  általános  telepítési  tapasztalatai  alapján,  a  napelemek  fejlesztésének 

köszönhetően  ezen  tetőfelületek  is  hasznosíthatóak  gazdaságosan  energiatermelésre. 

Lapostetőkön  a  megfelelő  tájolás  kialakítható  tartókonzolok  alkalmazásával,  amennyiben  az 

statikailag megfelelő (a tartószerkezeten elhelyezett modulok súlya mellett a fellépő szélterhelést 

is  figyelembe  kell  venni).  Mindössze  10%‐os  részleges  árnyékolás  akár  30–50%‐os 

teljesítménycsökkenést  okozhat  (fák,  villanyoszlopok).  A  napelemes  rendszer  átlagos  tervezett 

élettartam  20‐25  év,  a  teljesítmény  az  idő  előrehaladtával  kismértékben  csökken  (a  szilícium 

degradációja 0,8% alatti),  a  külföldi hosszabb  távú  tapasztalatok alapján a 20–25 éves  tervezett 

élettartam végén is 80%‐os teljesítmény felett üzemelnek. 

A  napenergia  közvetlen  aktív  hasznosítása  szakaszos  üzemidővel  valósul  meg,  így  ezen 

energiahasznosítása mellett is szükséges vezetékes közműhálózat kiépítése. 

A településen a hálózati engedélyes adatai alapján mára 78 db háztartási méretű kiserőmű üzemel, 

amelyek mindegyike napelemes installáció. 

A Magyar Energetikai és Közmű‐szabályozási Hivatal (MEKH) által 2016‐ban készített, Magyarország 

geotermikus felmérése c. kiadvány alapján a megye geotermikus szempontból változatos terület.  

A  megyében  a  2015‐ös  kataszteri  adatok  alapján  64  hévízkataszteri  számmal  rendelkező  kút 

található, ezek közül hat kút kifolyó vízhőmérséklete haladja meg a 60 °C‐ot. A hévízhasznosítás 

elsősorban balneológiai jellegű. Egerszalókon a balneológia mellett a fürdőépület és a mellette lévő 

szálloda  fűtésére  is  használják  a  termálvizet.  A  termálvíz  kivételére  kedvezően,  60‐70  °C‐os 

vízkészletből  van  lehetőség,  amelyet  a  már  kiépített  hasznosítás  igazol  is.  A  DE‐42  jelű,  9‐2 

hévízkataszteri  számmal  rendelkező  kút  1961‐ben  létesült,  427  m  mélységű,  66  °C  kifolyó 

vízhőmérsékletű. 

A  már  gyógyvíz  minősítést  is  elért  termálvíz  fürdési‐gyógyászati  célra  hasznosítható,  magas 

sótartalma miatt energetikailag komplexebb hasznosításra kisebb a lehetőség. 
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4.6. Elektronikus hírközlés 

4.6.1. Vezetékes elektronikus hírközlés 

A településen a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja a telefonhálózathoz való hozzáférést, nyilvános 

telefonállomás  működtetését  és  a  névjegyzék  elérhetővé  tétele  vonatkozásában  egyetemes 

hírközlési szolgáltatások nyújtását a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

A településen a Vodafone Magyarország Zrt.  (korábban UPC Magyarország Kft.) hálózata szintén 

kiépült, a koaxiális vezetőjű rendszer alépítményben került elhelyezésre. 

A hírközlési hálózatok bővítését, fejlesztését a szolgáltatók saját beruházásban, a piaci igényeknek 

megfelelően  végzik  –  az  elektronikus  hírközlési  építmények  elhelyezéséről  és  az  elektronikus 

hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 

figyelembevételével. 

A  felmerülő  előfizetői  igények  a  meglévő  rendszer  továbbépítésével  kielégíthetők.  Ennek 

biztosításáról, a feltételekről a szolgáltató a konkrét igény megjelenésekor dönt. 

Az  NMHH  területi  alapon  a  szolgáltatási  jogosultsággal  rendelkezőkről  vezet  nyilvántartást.  A 

szolgáltatási jogosultsággal rendelkezők köre lényegesen bővebb, mint ahány szolgáltató tényleges 

szolgáltatást végez, a piaci verseny a szolgáltató szabad kiválasztására biztosított, tekintettel arra, 

hogy az elektronikus hírközlés alanyi jogú szolgáltatás. 

Az  FGSZ  Zrt.  Fedémes–Eger  DN  300  földgázszállító  vezetékkel  párhuzamosan,  annak  biztonsági 

övezetén  belül  bányaüzemi  hírközlő  kábel  üzemel,  biztonsági  övezete  1‐1 m  széles  sáv.  Szintén 

érinti  a  települést  a  Füzesabony–Eger  bányaüzemi  hírközlő  kábel  és  annak  1‐1  m  széles  sávú 

biztonsági  övezete.  A  bányaüzemi  kábelek  az  FGSZ  Zrt.  tulajdonában  és  a  Kelet‐magyarországi 

Földgázszállító Régiójának üzemeltetésében vannak. 

 

4.6.2. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A távközlési ellátottságot a térségben lényegesen növeli a vezeték nélküli szolgáltatások terjedése, 

fejlődése. Ennek szabad kereskedelmi forgalma és műszaki területi korlátja nincs, így igény szerint 

korlátlanul használható. A település területe a mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek 

tekinthető, a vételi lehetőséget a térségben elhelyezett mobil bázisállomások biztosítják. 

Egerszalók  közigazgatási  területén  egy  vezeték  nélküli  telephely  üzemel,  önálló  antennatartó 

szerkezeten (torony) használatával. 

EOVy  EOVx 

744 372 279 814

A Vodafone 2G, 3G, 4G, a Yettel (korábban: Telenor) 2G, 3G, 4G, a Magyar Telekom 2G, 4G/LTE 

technológiákkal áll rendelkezésre a településen. A DIGI mobilhálózata a térségben még hiányos. 

A  nyújtott  vezeték  nélküli  szolgáltatások  folyamatos  rádiós  hálózatfejlesztés  igényelnek,  a 

szolgáltatók  a  tervezett  telephelyeket  illetően  csak  rövid  távú  (néhány  hónapos)  időszakra 

vonatkozóan tudnak nyilatkozni. A 20/2020.  (XII. 18.) NMHH rendelet  (az elektronikus hírközlési 

építmények  elhelyezéséről  és  az  elektronikus  hírközlési  építményekkel  kapcsolatos  hatósági 

eljárásokról)  8.  szakaszának  (Az  elektronikus  hírközlési  építmények  elhelyezésének  települési 

szakági tervezésre vonatkozó szabályai) a 27. § (6). bekezdéséhez igazodva a település rendezési 

terve lehetővé teszi a későbbiekben új telephely létesítését. 
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A Vodafone Magyarország Zrt. a nyilvános, mobil telefonhálózat fedettségének bővítése kapcsán új 

mobil bázisállomás létesítését tervezi a településen. 

A  tervezett  állomás  30‐40  méteres  tornyon  elhelyezett  antennákból  és  a  mellette  elhelyezett 

híradástechnikai berendezésből,  illetve az ezeket összekötő kábelezésből áll, melynek helyigénye 

mintegy 150 m2. Az állomás automatikus üzemű, ott személyzet – a tervszerű karbantartás és az 

esetenkénti  hibaelhárítás  időszakán  kívül  (amelyek  nem  haladják  meg  az  1‐1,5  órát)  –  nem 

tartózkodik. Az adótorony kialakítása egy kilátó formájában történik (1863 hrsz.), több szolgáltató 

fogadására alkalmas antennatartó rendszerrel létesül. 

Az  építéshatósági  eljárását  a  20/2020  (XII.18.) NMHH  rendelet  értelmében  a Nemzeti Média és 

Hírközlési Hatóság  (NMHH)  folytatja  le. A  torony és bázisállomás engedélyezési eljárása  során a 

hatóság  az  engedélyezett  sugárzásra,  környezetvédelmi‐,  közegészségügyi‐,  közbiztonsági  és 

építésügyi jogszabályok által megszabott határértékek betartása mellett bocsátja ki majd az építési 

engedélyt. 
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5. Közlekedés 

5.1. Közúti közlekedés 

Egerszalók tágabb térségét érinti a 2501 j. Eger (keleti) elkerülő út megvalósítása, mely északon a 

24 sz. főútig biztosítja a megyeszékhely elkerülését.  

Egerszalók  térségében  a  mellékúthálózaton  fenntartás  jellegű  beavatkozások,  rekonstrukciók 

szükségesek.  

Javasolt  a  jövőben  az  Eger‐Egerszalók  településközi  önkormányzati  utat  hálózati  szerepének 

megfelelően országos mellékútként kezelni, amely az M25 gyorsforgalmi út létesítésével a település 

legjelentősebb hálózati kapcsolatává válik.  

A belterületen célszerű a 2416 j. úttól délre eső településrészek közterületi feltárását biztosítani a 

település fejlődésének érdekében. Ezért javasolt a keleti 24129 j. úttól keletre eső területeken egy 

új  gyűjtőút  kiszabályozása,  amelyhez  kapcsolódhatnak  a  tervezett  tömbök  feltárását  szolgáló 

kiszolgáló  utak.  Ez  az  út  a  településközpont  és  a  település  déli  területeinek  összekötését 

biztosíthatja. A 24129 j. úttól nyugatra az Eger‐Egerszalók összekötő út csomópontjától a település 

nyugati végére bekötő gyűjtőút a dél‐nyugati  településrészek  feltárását és  jövőbeli  fejlődésének 

lehetőségét biztosíthatja.  

A  belterületen  a  meglévő  és  a  tervezett  országos  mellékutakhoz  és  gyűjtőutakhoz  csatlakozó 

közterületek telekhatárainak a szabályozási tervlapon feltüntetett korrekciója, valamint a tömbök 

feltárása érdekében új kiszolgáló utak kiszabályozása javasolt.  

A  belterületen  javasolt  a  forgalomtechnikai  kialakítás  felülvizsgálata,  valamint  a  belterületen 

javasolt  a  gyalogosok  és  kerékpáros  forgalmat  elősegítő  biztonságos  közúti  keresztmetszet  és 

forgalomtechnika kialakítása. 

A település közigazgatási területén belül célszerű a jelenleg burkolatlan földutak szilárd burkolattal 

történő kiépítése.  

 

5.2. Vasúti közlekedés 

A  szomszédos  Verpelét  települést  érintő  Kisterenye  ‐  Kál‐Kápolna  vasútvonal  közösségi 

közlekedésbe történő újra bevonása esetén közvetett hatás érhető el a kötöttpályás közlekedés 

fejlődésében. 

 

5.3. Közösségi közlekedés 

A  tömegközlekedés  fejlesztését  javasolt  a  forgalmi  igényekhez  igazítani.  Megvizsgálható,  hogy 

közvetlen  távolsági  autóbusz  közlekedés  biztosítása  szükséges‐e  Tarnaszentmária‐Egerszólát 

szomszédos  települések  között,  mivel  jelenleg  ez  a  viszonylat  hiányzik.  Egerszalók  belterületén 

javasolt új autóbusz megállóhely létesítése a 2416 j. út Laskó‐patak és Rákóczi út közötti szakaszon 

a település tömegközlekedési lefedettségének javítása érdekében.   
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5.4. Kerékpáros közlekedés 

Egerszalók  közvetlen  térségében  az  Országos  Területrendezési  terv  és  a  Heves  Megyei 

Területrendezési terv országos jelentőségű kerékpárút és térségi jelentőségű kerékpárút fejlesztést 

tartalmaz.  

A  települést  érinti  az  országos  jelentőségű  3.  Kelet‐magyarországi  kerékpárút,  3.A  szakasza: 

Budapest  ‐  Fót  ‐  Mogyoród  ‐  Szada  ‐  Gödöllő  ‐  megyehatár  ‐  Zagyvaszántó  ‐  Gyöngyöspata  ‐ 

Gyöngyös ‐ Markaz ‐ Kisnána ‐ Egerszalók ‐ Eger ‐ megyehatár ‐ Mezőkövesd ‐ Poroszló ‐ Tiszafüred 

‐  Hortobágy  ‐  Nádudvar  ‐  Hajdúszoboszló  ‐  Debrecen  ‐  Nyírábrány  ‐  Nyírbátor  ‐  Csengersima  – 

Tiszabecs, mely csatlakozik a 4. Tiszamente kerékpárút, 4.A szakaszhoz: (Szlovákia) ‐ Tornyosnémeti 

‐ Hidasnémeti ‐ Gönc ‐ Telkibánya ‐ Bózsva ‐ Pálháza ‐ Füzérradvány ‐ Mikóháza ‐ Sátoraljaújhely ‐ 

Sárospatak  ‐  Bodrogolaszi  ‐  Vámosújfalu  ‐  Olaszliszka  ‐  Szegilong  ‐  Szegi  ‐  Bodrogkisfalud  ‐ 

Bodrogkeresztúr  ‐  Tarcal  ‐  Tokaj  ‐  Tiszaladány  ‐  Tiszatardos  ‐  Tiszalök  ‐  Tiszadada  ‐  Tiszadob  ‐ 

Tiszaújváros  ‐  Tiszapalkonya  ‐  Tiszatarján  ‐  Tiszakeszi  ‐  Ároktő  ‐  Tiszadorogma  ‐  Tiszabábolna  ‐ 

megyehatár ‐ Poroszló ‐ Sarud ‐ Kisköre ‐ megyehatár ‐ Tiszasüly ‐ Kőtelek ‐ Nagykörű ‐ Szolnok ‐ 

Tószeg ‐ Tiszavárkony ‐ Tiszajenő ‐ Tiszakécske ‐ Lakitelek ‐ Tiszaalpár ‐ Csongrád ‐ Baks ‐ Ópusztaszer 

‐ Sándorfalva ‐ Szeged ‐ Röszke ‐ (Szerbia). 

A  településtől  északra  tervezett  a  24  sz.  főút mentén  tervezett  Térségi  jelentőségű  kerékpárút 

Gyöngyös  (Mátrafüred)‐Parád‐Recsk‐Sirok‐Eger  kerékpárút,  valamint  a  szomszédos  Verpelét 

településen  észak‐dél  irányú  Szilaspogony  ‐  Istenmezeje‐Pétervására‐Sirok‐Kál‐Verpelét‐Tenk‐

Heves‐Jászapáti kerékpárút. 

A közeljövőben már  javasolt továbbá a 2416  j. és 24128  j. utak mentén, valamint a Laskó‐völgyi 

víztározótól  Demjén  felé  tartó  a  Laskó‐patak  és  Demjéni  bekötőút  mellett  tervezett  észak‐déli  

irányú, továbbá a 24129 j. utat Egerrel összekötő Eger‐Egerszalók közötti völgyfeltáró út (Egerszalók 

és Demjén között becsatlakozva) mellett kerékpárutat létesíteni, emellett megvalósításra javasolt  

továbbá a völgyfeltáró út és az észak‐déli (24129 j. út melletti) közötti kerékpárút gyógyszálló felé 

haladó kerékpáros ág is, amelyek rendszere Eger összekötésével a kerékpáros turizmus élénkítését 

is  elősegítheti,  valamint  a  település  belterületi  részét  is  csatlakoztathatja  a  kijelölt  országos  és 

térségi jelentőségű kerékpárút hálózathoz összekötve így a Mátrát a Tisza‐tóval. Javasolt továbbá a 

kerékpáros létesítmény kijelölése a dél‐nyugati gyűjtőút szabályozási szélességén belül. 

 

5.5. Gyalogos közlekedés 

A  belterületen  javasolt  a  gyalogosok  és  kerékpáros  forgalmat  elősegítő  biztonságos  közúti 

keresztmetszet és forgalomtechnika kialakítása, mely a turizmus miatt kiemelt fontosságú kell, hogy 

legyen  a  településen.  A  településközpont  részén  célszerű  a  gyalogos  felületek  hangsúlyosabbá 

tétele és a közúti forgalom csillapítása. Javasolt a barlanglakások skanzen gyalogos megközelítését 

biztosítani a Fácán utca felöl, amellyel így közterületi összekötés biztosítható a Sáfrány út felé.  

Javasolt  a  burkolatlan  gyalogos  utak  szilárd  burkolattal  történő  kiépítése,  valamint  a  hiányzó 

gyalogos felületek kiépítése. 
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5.6. Parkolás 

Javasolt  a  településen  a  megfelelő  számú  és  kiépítettségű  parkolóhelyek  kialakítása  különös 

tekintettel az intézmények és szolgáltató létesítményeknél jelenleg hiányzó férőhelyek biztosítása 

érdekében. A temetőnél javasolt a parkoló szilárd burkolattal történő kialakítása.  

A Barlanglakások gépjárművel történő kedvezőbb és közelebbi elérése érdekében a Fácán utcáról 

megközelíthetően  parkoló  létesítése  javasolt  az 593/1  hrsz‐ú  telek  Fácán  utca  felé  eső  részén, 

amely a tervezett gyűjtőúton keresztül déli és keleti irányból is megközelíthetővé válik.   

A  településközpont  fejlesztéséhez kapcsolódóan szükséges a parkolási  igények akár  idényjellegű 

kiszolgálása,  különös  tekintettel  az  Ady  út  parkolási  gondjainak  kezelése.  A  turizmus  számára 

szükséges a barlanglakások közelében a turistabuszok számára parkoló kijelölése. 
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6. Védelmi  és  korlátozóelemek  (veszélyeztetett,  illetve  veszélyeztető  tényezőjű 

területek; védőterületek, védősávok; a  táj,  a  természeti és az épített környezet, a 

környezeti elemek védelmével kapcsolatos korlátozások területei)  

TÁJ‐, TERMÉSZET‐ ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ VÉDETTSÉGEK/KORLÁTOZÁSOK

Nemzetközi, országos és helyi természetvédelem  HMTrT megyei övezetek 

A. Ex lege védett földvár 
B. Gyógyhely 
C. Kaptárkő védőterület 

 

D. Ásványi nyersanyagvagyon területe
E. Rendszeresen belvízjárta terület övezete  
F. Kertes mezőgazdasági terület övezete 
G. Borszőlő  termőhelyi  kataszter  terület 

övezete

2018. évi CXXXIX. törvényben (TrTv.) megállapított 

országos övezetek 

Egyéb jogszabályokból adódó védelmek, 

korlátozások 

H. Ökológiai hálózat –ökológiai folyosó
I. Erdők övezete 

 

J. Országos Erdőállomány Adattárban szereplő 
erdőterület 

K. Kaptárkő védőterület 
L. I.  és  II.  osztályú  borszőlő  termőhelyi 

kataszteri terület 
M. Átlagosnál jobb minőségű termőföld 
N. Hidrogeológiai „A” védőidoma 
O. Hidrogeológiai „B” védőidoma  
P. Gyógyhely 
Q. Nyilvántartott  régészeti  lelőhely,  régészeti 

érdekű terület 
R. Műemlék, műemléki környezet 

9/2019. (VI.14.) MvM. rendeletben megállapított, 

HMTrT‐ben lehatárolt országos övezetek 

S. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
T. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  
U. Tájképvédelmi terület övezete  
V. Földtani veszélyforrás övezete 
W. Vízminőség‐védelmi terület övezete 

 
6.1. Közműkorlátozások 

 20 kV‐os elosztóhálózati szabadvezeték biztonsági övezete  

A  villamos  energia  elosztóhálózati  engedélyes  középfeszültségű  hálózatának  magasabb 

rendű  jogszabályban  meghatározott  mértékű  biztonsági  övezete,  amelyben  építési 

korlátozások és tiltások vannak érvényben. 

 Nagynyomású földgáz szállítóvezeték biztonsági övezete  

A  szénhidrogén  szállítói  engedélyes  nagynyomású  földgáz hálózatának magasabb  rendű 

jogszabályok  által  meghatározott  mértékű  biztonsági  övezete,  amelyben  építési 

korlátozások és tiltások vannak érvényben. 

 Nagyközépnyomású földgáz elosztóhálózati vezeték biztonsági övezete 

A  földgáz  elosztói  engedélyes  nagyközépnyomású  földgáz  hálózatának magasabb  rendű 

jogszabályok  által  meghatározott  mértékű  biztonsági  övezete,  amelyben  építési 

korlátozások és tiltások vannak érvényben. 

 Víztermelő kút – belső védőterület 

A  víztermelő  kút  vízjogi  engedélyében meghatározott  védőterület,  amelyre  a magasabb 

rendű jogszabályban meghatározott korlátozások és tiltások vannak érvényben. 

 Víztermelő kút – belső védőidom 

A  víztermelő  kút  vízjogi  engedélyében  meghatározott  olyan  felszín  alatti  térbeli  idom, 

amelynek  felszíni  metszete,  így  védőövezete  nincs,  de  magasabb  rendű  jogszabályban 

meghatározott korlátozások és tiltások vannak érvényben rá. 

 Víztermelő kút – külső védőidom 
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 A  víztermelő  kút  vízjogi  engedélyében  meghatározott  olyan  felszín  alatti  térbeli  idom, 

amelynek  felszíni  metszete,  így  védőövezete  nincs,  de  magasabb  rendű  jogszabályban 

meghatározott korlátozások és tiltások vannak érvényben rá. 

 Víztermelő kút – hidrogeológiai A védőidom 

 A  víztermelő  kút  vízjogi  engedélyében  meghatározott  olyan  felszín  alatti  térbeli  idom, 

amelynek  felszíni  metszete,  így  védőövezete  nincs,  de  magasabb  rendű  jogszabályban 

meghatározott korlátozások és tiltások vannak érvényben rá. 

 Víztermelő  kút  –  hidrogeológiai  B  védőidom  A  víztermelő  kút  vízjogi  engedélyében 

meghatározott olyan felszín alatti térbeli idom, amelynek felszíni metszete, így védőövezete 

nincs, de magasabb rendű  jogszabályban meghatározott korlátozások és tiltások vannak 

érvényben rá. 

 Kőolaj és földgáz ásványi nyersanyag lelőhely és bányatelek 

A  település  közigazgatási  területét  érinti  a  „Demjén‐Nyugat  I.  –  szénhidrogén”  védnevű 

bányatelek,  ami  lelőhelyként  szerepel  az  Állami  Ásványi  Nyersanyag  és  Geotermikus 

Energiavagyonban. 
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7. A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 

7.1. Területi mérleg 

TERÜLETI MÉRLEG      

A 

HATÁLYOS 

TSZT 

SZERINT 

A 

TERVEZETT 

TSZT 

SZERINT 

 

Területfelhasználási kategória  Jele: 
Területe 

(ha): 

Területe 

(ha): 

Változás 

mértéke

Beépítésre szánt terület (ha):    307,27  263,14  ‐14,4% 

falusias lakóterület   Lf  104,53  104,53  0% 

kertvárosias lakóterület  Lke  28,48  31,22  9,6% 

településközpont vegyes terület   Vt  9,93  10,62  6,9% 

üdülőházas üdülőterület  Üü  8,02  22,88  185,3% 

hétvégiházas üdülőterület  Üh  23,68  21,35  ‐9,8% 

kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület  Gksz  36,82  36,93  ‐0,3% 

ipari gazdasági terület  Gip  5,54  5,54  0% 

különleges beépítésre szánt területek  K  90,0  30,07  ‐66,6% 

Beépítésre nem szánt terület (ha):    1879,02  1913,52  1,8% 

különleges beépítésre nem szánt területek  Kb  155,82  17,19  ‐89,0% 

Zöldterület‐közpark   Zkp  2,67  2,67  0,0% 

Zöldterület‐közkert  Zkk  1,1  1,21  10,0% 

Erdőterület ‐ véderdő  Ev  278,82  286,78  2,9% 

Erdőterület ‐ gazdasági erdő  Eg  210,94   
8,6% 

Erdőterület ‐ egyéb erdőterület Ee    229,14 

Erdőterület ‐ közjóléti erdő  Ek  145,02   
68,2% 

Erdőterület ‐ rekreációs célú erdőterület Er    243,94 

általános mezőgazdasági terület ‐ szántó   Má‐sz  176,24  193,49  9,8% 

általános mezőgazdasági terület ‐ gyep   Má‐gy  142,72  136,46  ‐4,4% 
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8. Területrendezési követelmények 
 

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

 

A törvény célja, hogy az ország egészére, valamint egyes kiemelt térségekre meghatározza a térségi 

területfelhasználás  feltételeit,  a műszaki  infrastruktúra‐hálózatok összehangolt  térbeli  rendjét,  a 

terület‐  és  gazdaságfejlesztés  hatékony  területi,  területhasználati  orientálása  érdekében, 

tekintettel  a  fenntartható  fejlődésre,  valamint  a  területi,  táji,  természeti,  ökológiai  és  kulturális 

adottságok,  értékek,  honvédelmi  érdekek  és  a  hagyományos  tájhasználat  megőrzésére,  illetve 

erőforrások  védelmére.  A  hatékony  és  korszerű  területrendezés  ennek  érdekében  folyamatos, 

rendszeresen megújuló, összehangolt rendszert alkot az ország területi képét megalkotó fejlesztési 

stratégiákkal. A törvény második részében található az Országos Területrendezési Terv (OTrT.). 

A  jogszabály  egyébiránt  számos  más  törvény  (pl.  ingatlan‐nyilvántartási,  erdőgazdálkodási, 

településkép védelméről szóló törvény) rendelkezéseinek a módosítását is tartalmazza. Egyidejűleg 

hatályon  kívül  helyezi  többek  között  az Országos  Területrendezési  Tervről  szóló  2003.  évi  XXVI. 

törvényt is. 

Az  ország  településein,  az  egyes  térségekben  a  területfelhasználásra,  a  településképi 

követelményekre és az építésre vonatkozó szabályokat az előbbiekben foglalt rendelkezésekre is 

tekintettel e törvény rendelkezéseivel összhangban kell kialakítani. 

A  települési  (a  fővárosban  a  fővárosi  és  a  kerületi)  önkormányzatot  az  általa  elfogadott 

településrendezési  eszköz  előírása  miatt  kártalanítási  kötelezettség  nem  terheli,  ha  az  előírás 

területrendezési tárgyú jogszabály vagy az országos településrendezési és építési követelmények 

tárgyában kiadott kormányrendeletben (a továbbiakban: OTÉK) települési szintű érvényesítésének 

közvetlen következménye. 

Adott  térségre  vagy  területre  vonatkozóan  az  országos,  kiemelt  térségi  és  megyei 

területfelhasználási  kategóriákra  vonatkozó  szabályok  és  a  térségi  övezeti  szabályok  közül  az  a 

törvény célja szerinti adottságok és értékek megőrzése szempontjából szigorúbb előírásokat kell 

alkalmazni. 

Ahol e törvény a környezetvédelemre, a természetvédelemre, a tájvédelemre, az erdőkre, az épített 

környezetre,  a  kulturális  örökségvédelemre,  valamint  a  vízgazdálkodásra  vonatkozó  külön 

jogszabályokban  meghatározottaknál  szigorúbb  rendelkezéseket  tartalmaz,  ott  e  törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

általános mezőgazdasági terület –i szőlő  Má‐szö  596,59  632,35  6,0% 

kertes mezőgazdasági terület  Mk  10,75  10,75  0,0% 

Vízgazdálkodási terület  V  158,45  159,48  0,7% 

Közműelhelyezési terület Közm    0,06  100% 

Közigazgatási területe (ha):  2186,285  2186,285   
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A törvény szellemének megfelelően a jogalkotó létrehozta az országos térségi területfelhasználási 

kategóriákat (2018. évi CXXXIX. törvény 9.§.) és megalkotta a rájuk vonatkozó szabályokat, amelyet 

kiegészített a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel: 

2018. évi CXXXIX. törvény 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről: 

Térségi szerkezeti terv: 
(2018. évi CXXXIX. törvény 11.§.) 

Heves Megye Szerkezeti terve: 
(5/2020. (V.7.) HMÖ rendelethez) 

   

 

 

 

 

HMTrT területfelhasználás: 
A térségi területfelhasználások méretei 

Egerszalókon (2310,77ha közig.terület): 

Települési térség  338,4ha 

Erdőgazdálkodási térség  564ha 

Mezőgazdasági térség  1282ha 

Vízgazdálkodási térség  126,9ha 

 

Települési térség 

A települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető.  
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Erdőgazdálkodási térség 

Az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó 
szabályok  szerint,  valamint  az  erdőtelepítésre  javasolt  terület  övezetére  vonatkozó  szabályok 
figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan lehatárolni. 
 

►Az előírásnak a tervezett Településrendezési terv megfelel, Erdőgazdálkodási térség mérete: 

564ha, az eltérés 10,88 ha, ami 1,9%‐nak felel meg. A térségi előírásnak a terv megfelel.  
Mezőgazdasági térség 

A mezőgazdasági térség területének legalább 75%‐át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a 
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki. 

►Az előírásnak a tervezett Településrendezési terv megfelel, Mezőgazdasági térség mérete: 

1282ha, az eltérés 25% lehet. Az eltérés 194,5203ha, ami 15,17%‐nak felel meg. A térségi 

előírásnak a terv megfelel. 
 

Vízgazdálkodási térség 

A  vízgazdálkodási  térség  területét  –  e  törvény  hatálybalépését megelőzően már  jogszerűen  kijelölt 
beépítésre  szánt  területek  kivételével  –  vízgazdálkodási  terület,  vízgazdálkodási  célú  erdőterület, 
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági  terület,  természetközeli  terület, zöldterület,  továbbá különleges 
beépítésre  nem  szánt  honvédelmi,  katonai  és  nemzetbiztonsági  célú  terület  vagy  honvédelmi  célú 
erdőterület  övezetbe  kell  sorolni,  és  a  működési  területével  érintett  vízügyi  igazgatási  szervvel 
egyeztetve kell pontosítani. 

►A vízgazdálkodási térség területe a hatályos tervhez képest nem csökkent. A térségi 

előírásnak a terv megfelel. 
 

Új beépítésre szánt terület kijelölése 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben 

új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

►Minden új beépítési szánt terület települési területen belül vagy ahhoz csatlakozóan 

helyezkedik el. 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 

területeinek összenövését, és 

► Az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 

szánt területeinek összenövését. 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti 

barnamezős terület. 

► Az új beépítésre szánt területek közül három utak megszűntetéséből jön létre. Ezek az utak 

csak a hatályos településszerkezeti terven szerepeltek, de a valóságban a most új beépítésre 

szánt telkek részét képezik. A 12‐es változásnál egy korábbi, még meg nem 

valósulttelekosztás kerül átgondolásra. Az 53‐as változásnál az új beépítésre szánt területnél 

a telek jelentős részén a beépítést a szabályozási terv korlátozza.  A 17‐es és 52‐es változás 
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átlagnál rosszabb minőségű termőföld. A 47‐es változás egy része átlagnál jobb minőségű 

termőföld, de a lakópark olyan részén fekszik, ami közlekedési és közművesítési 

szempontból a többi még ki nem alakított teleknél könnyebb beépítést tesz lehetővé, a 

lakópark elindult beépítéséhez szervesen kapcsolódik. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell mérlegelni, ha a c) pont 

szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 

aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%‐ának 

megfelelő kiterjedésű, legalább 50%‐ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban 

lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy védelmi 

célú erdőterületet – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy védelmi célú erdőterület kijelölése” szöveg és 

a „véderdő területét az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem 

valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más 

területén kell kijelölni. 

► A településen 3,88ha új beépítésre szánt terület került kijelölésre. Új védelmi célú 

erdőterületet vagy zöldterület 17,9 ha‐on lett kijelölve, így az előírásnak megfelel a terv. 

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre 

szánt területté. 

► Az új beépítésre szánt területek közül a 47‐es és 52‐es számú esik borvidéki település 

borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területébe, de az önkormányzat megkezdte a 

szőlőkataszterből való kivonást.  

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a 

különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté. 
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Egerszalók közigazgatási területén az OTRT által meghatározott országos térségi övezetek közül az 

alábbi öveztek találhatók: 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

Az övezetre vonatkozó előírásokról az OTRT 26.§‐a 

rendelkezik: 

(1)  Az  ökológiai  hálózat  ökológiai  folyosójának 

övezetében  csak  olyan megyei  területfelhasználási 

kategória  és  megyei  övezet,  valamint  a 

településrendezési  tervben  olyan  övezet  és  építési 

övezet  jelölhető  ki,  amely  az  ökológiai  hálózat 

magterülete  és  az  ökológiai  hálózat  ökológiai 

folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit 

és azok kapcsolatait nem károsítja. 

(2)  Az  ökológiai  hálózat  ökológiai  folyosójának 

övezetében  új  beépítésre  szánt  terület  nem 

jelölhető ki, kivéve, ha 

a)  a  települési  területet  az  ökológiai  hálózat 

ökológiai  folyosó,  vagy az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai  folyosó 

körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

► Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt területet 

nem jelöl ki a terv. A térségi előírásnak a terv megfelel. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak 

az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 

hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során 

vizsgálni kell, hogy biztosított‐e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosó  természetes  és  természetközeli  élőhelyeinek  fennmaradása,  valamint  az  ökológiai 

kapcsolatok zavartalan működése. 

(4)  Az  ökológiai  hálózat  ökológiai  folyosójának  övezetében  a  közlekedési  és  energetikai 

infrastruktúra‐hálózatok elemeinek nyomvonala, az ökológiai  folyosó és az érintkező magterület 

természetes élőhelyeinek  fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 

működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5)  Az  ökológiai  hálózat  ökológiai  folyosójának  övezetében  bányászati  tevékenység  folytatása  a 

bányászati  szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  előírások  alkalmazásával  engedélyezhető.  Az 

övezetben  új  célkitermelőhely  és  külfejtéses  művelésű  bányatelek  nem  létesíthető,  meglévő 

külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

►  Az  ökológiai  hálózat  ökológiai  folyosójának  övezetében  a  terv  nem  jelöl  ki  új 

célkitermelőhelyet  és  külfejtéses  művelésű  bányatelket.  A  térségi  előírásnak  a  terv 

megfelel. 
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Erdők övezete 

 

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott 

településnek a településrendezési tervében legalább 

95%‐ban  erdőterület  övezetbe  kell  sorolnia.  Az  e 

törvény  hatálybalépését  megelőzően  kijelölt 

beépítésre  szánt  területek,  valamint  az  erdőről,  az 

erdő  védelméről  és  az  erdőgazdálkodásról  szóló 

2009.  évi  XXXVII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésében 

meghatározott  területek,  továbbá  az  Ország 

Szerkezeti  Terve,  a  Budapesti  Agglomeráció 

Szerkezeti  Terve,  valamint  a  Balaton  Kiemelt 

Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt  települési 

térség  területein  lévő  erdők övezetének  területét  a 

számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

► Erdők övezete a településen: 561,305 ha. 

Az Erdők övezete közül 5,27ha nem erdőterületként 

lett a TSZT‐n kijelölve, ami 99,06%‐os egyezés, tehát az előírásnak a terv megfelel. 

 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 

tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 

szerint lehet. 

►Az övezetben bányaterület nem lett kijelölve 
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelete 

a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 

 

Erdőtelepítésre javasolt területek övezete 

 

3. §  (1)  A  településrendezési  eszközök  készítése 

során  az  Országos  Erdőállomány  Adattárban  nem 

szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket 

a településfejlesztési és településrendezési célokkal 

összhangban  –  a  természeti  és  kulturális  örökségi 

értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt 

terület övezet területén javasolt kijelölni. 

►Az  övezetben  mezőgazdasági  terület  került 

kijelölésre,  ami  nem  lehetetleníti  el  a  későbbi 

erdőtelepítést.  

 

 

 

 

 

Tájképvédelmi terület övezete 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a 

megye  területrendezési  tervének  megalapozó 

munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg 

térségi  jellemzőit,  valamint  a  település  teljes 

közigazgatási  területére készülő  településrendezési 

eszköz  megalapozó  vizsgálata  keretében  meg  kell 

határozni  a  tájjelleg  megőrzendő  elemeit, 

elemegyütteseit,  valamint  a  tájképi  egység  és  a 

hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2)  A  tájképvédelmi  terület  övezetével  érintett 

területre  a  tájképi  egység,  a  hagyományos 

tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés 

biztosítása érdekében – a  településkép védelméről 

szóló  törvény  vagy  annak  felhatalmazása  alapján 

kiadott  jogszabály  eltérő  rendelkezésének 

hiányában – meg kell határozni 



75 
 

a)  a  településrendezési  eszközökben  a  területfelhasználás  és  az  építés  helyi  rendjének  egyedi 

szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 

rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 

►A tájbaillesztés szabályait a Településkép‐védelmi rendelet tartalmazza. 

(3)  A  tájképvédelmi  terület  övezetében  bányászati  tevékenység  folytatása  a  bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

► Az előírással ellentétes szabályt a terv nem tartalmaz. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 

infrastruktúra‐hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 

hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával 

kell megvalósítani. 

► Az előírással ellentétes szabályt a terv nem tartalmaz. 

 

Földtani veszélyforrás terület övezete 

11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület 

kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően 

lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre 

szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 

bányafelügyelet a településrendezési eszközök 

egyeztetési eljárása során adott véleményében 

hozzájárul. 

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti 

hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni. 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 
az Egerszalók Község TRE készítésével 
kapcsolatban, az alábbi tájékoztatást adta: 
1.  Az érintett településen engedélyezett 
szilárdásvány‐kutatás nincs. 
2.  A település érinti a „Demjén‐Nyugat I. ‐ 
szénhidrogén” védnevü bányatelket, ami 
lelőhelyként szerepel az Állami Ásványi Nyersanyag 

és Geotermikus Energiavagyonban. 
3.  A Bányafelügyelet az érintett településen felszínmozgást nem tart nyilván. 
 

► A terv szerepelteti a „Demjén‐Nyugat I. ‐ szénhidrogén” védnevü bányatelket. 
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Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020. (V.7.) önkormányzati rendelete 

Heves Megye Területrendezési Tervéről 

 

Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete 

28.  § (1)  A  borszőlő  termőhelyi  kataszter 

területet  a  települések  a  településrendezési 

eszközeiben  határolják  le,  az  országos 

nyilvántartás figyelembe vételével. 

(2)  A  borszőlő  termőhelyi  kataszter  terület 

övezetében  új  beépítésre  szánt  terület  nem 

jelölhető ki. 

►  A  borszőlő  termőhelyi  kataszter  terület 

övezetében új beépítésre szánt területet a terv a 

022/47,  022/48  hrsz‐okon  jelöl  ki.  Az 

önkormányzat  megkezdte  a  szőlőkataszterből 

való  kivonás  eljárását.  (A  terviratok  között 

csatoljuk az erről szóló levelet is.) 

(3)  Az  övezet  területén  csak  olyan 

területfelhasználási  egység  jelölhető  ki,  amely 

tiltja napelem park létesítését. 

 

 

 

 

   

Nemzeti Földügyi Központ adatszolgáltatása  
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9. A módosítással érintett területekre a biológiai aktivitásérték számítása és 

eredménye 

 

Biológiai  aktivitásérték:  egy  adott  területen  a  jellemző  növényzetnek  a  település  ökológiai 

állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.  

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „új beépítésre szánt terület 

kijelölésével  egyidejűleg  a  település  közigazgatási  területének  biológiai  aktivitás  értéke  az 

átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban 

meghatározottak szerint nem csökkenhet”. A  fejlesztésekhez szükséges,  településtervek várható 

Biológiai aktivitásérték‐változását az alábbiakban ismertetjük. 

A  település  biológiai  aktivitásértékének  változása  a  területek  biológiai  aktivitásértékének 

számításáról szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint került kiszámításra. 

Ssz. 
TERÜLET‐

FELHASZNÁLÁS 

HATÁLYOS TSZT 
TERÜLET‐

FELHASZNÁLÁS

TERVEZETT TSZT 
BIA‐érték 
változás 

TERÜLET  BIA 
MUTATÓ

BIA 
TERÜLET BIA 

MUTATÓ 
BIA   

(HA)  (HA) 

11.  Ek  0,35  9  3,15  Üü  0,35  2,7  0,945  ‐2,205 

12.  Köu  1,82  0,5  0,91  Üü  1,82  2,7  4,914  4,004 

17.  Má‐gy  0,69  3,7  2,553  Üh  0,69  3  2,07  ‐0,483 

47.  Má‐sző  0,19  3,7  0,703  Lke  0,19  2,7  0,513  ‐0,19 

52.  Ev  0,47  9  4,23  Üh  0,47  3  1,41  ‐2,82 

53.  Ev  0,68  9  6,12  Vt  0,68  0,5  0,34  ‐5,78 

56.  Köu  0,04  0,5  0,002  Vt  0,04  0,5  0,02  0 

59.  Köu  0,11  0,5  0,055  Gksz  0,11  0,4  0,044  ‐0,011 

Összesen:   17,723 Összesen                                                           10,256    

BIA‐érték változás összesen:  ‐7,485 

 

A  jelenlegi  módosítások  végrehajtása  esetén  a  BIA‐érték  pótlására  lesz  szükség.  Ha  minden 

módosítás esetén elvégezzük a BIA‐ érték számítást, akkor 318,946 a BIA‐érték. Az új beépítésre 

szánt területek esetén a BIA‐pótlást a golf‐pálya fejlesztés elmaradásából adódó visszasorolás 

már fedezi, akár csak a 35‐ös változás, ahol a 13,61ha‐os különleges‐ sport terület kerül általános 

mezőgazdasági terület‐ gyümölcs, szőlő területfelhasználásba, ami 9,527 BIA‐ értéket jelent.  
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BA‐érték számítása a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján: 

Változás 
s.sz.: 

HRSZ/HRSZ 
részlet: 

Új 
HRSZ/HRSZ 
részlet: 

Területnagyság 
(ha): 

Meglévő 
ter. felh. 

Megl. 
BA‐
érték

MEGLÉVŐ 
BA‐

ÉRTÉKPONT
► Új ter. felh.  

Új 
BA‐
érték  

ÚJ BA‐
ÉRTÉKPONT

BA‐ÉRTÉK 
VÁLTOZÁS:

1.  0251/13 
0251/19, 
0251/20 

6,97  Má‐sző  3,7  25,789  ► Má‐sz  3,7  25,789  0 

2.  0246/2 egy r.   0,76  Má‐gy  3,7  2,812  ► Ee  9  6,84  4,028 

3.  010 egy r.  0,36  Eg  9  3,24  ► V  7  2,52  ‐0,72 

4. 
0245, 0246/3 hrsz‐ek 

egy r. 
0,27  Má‐sz  3,7  0,999  ► Ee  9  2,43  1,431 

5. 
0212/1, 0212/3, 

0212/7 hrsz‐ek egy r. 
0,99  Má‐gy  3,7  3,663  ► Ee  9  8,91  5,247 

6.  0205/16 egy r.  0,46  Má‐sző  3,7  1,702  ► Ev  9  4,14  2,438 

7.  0190/5 egy r.  1,17  Má‐sző  3,7  4,329  ► Ev  9  10,53  6,201 

8.  0128/14 egy r.  1,57  Má‐sző  3,7  5,809  ► Má‐sz  3,7  5,809  0 

9.  0146 egy r.  0,21  Kb‐kb  3,2  0,672  ► Ee  9  1,89  1,218 

10. 
0152, 
0153, 
0154 

0152hrsz  4,19  Má‐sző  3,7  15,503  ► Kb‐Kb  3,2  13,408  ‐2,095 

11. 
0117/40, 1484, 

1286/1, 0117/53 hrsz‐
ek egy r. 

0,35  Ek  9  3,15  ► Üü  2,7  0,945  ‐2,205 

12. 
0117/34‐40, 1484, 

1286/1, 0117/53 hrsz‐
ek egy r. 

1,82  Köu  0,5  0,91  ► Üü  2,7  4,914  4,004 

13.  0117/34 egy r.  0,03  Köu  0,5  0,015  ► Er  9  0,27  0,255 

14. 
0117/34‐40, 1484, 

1286/1, 0117/53 hrsz‐
ek egy r. 

0,39  K‐id  1,5  0,585  ► Köu  0,5  0,195  ‐0,39 

15. 
0117/34‐40, 1484, 

1286/1, 0117/53 hrsz‐
ek egy r. 

0,17  K‐id  1,5  0,255  ► Zkisebb3ha  6  1,02  0,765 

16. 
0111/25, 0111/32 
hrsz‐ek egy része 

1,43  Kb‐rek  3,2  4,576  ► Er  9  12,87  8,294 

17. 
0111/18‐23 hrsz‐ek 

egy r. 
0,69  Má‐gy  3,7  2,553  ► Üh  3  2,07  ‐0,483 

18.  085/11 egy r.  0,41 
K‐

gyógyfürdő
1,5  0,615  ► Er  9  3,69  3,075 

19.  093/1egy r.  70,51  Kb‐sp  6  423,06  ► Er  9  634,59  211,53 

20.  093/1egy r.  0,7  Köu  0,5  0,35  ► Er  9  6,3  5,95 

21.  093/3 egy r.  1,3  Köu  0,5  0,65  ► Er  9  11,7  11,05 

22.  093/3 egy r.  1,11  Kb‐sp  6  6,66  ► Er  9  9,99  3,33 

23.  073/3 egy r.  2,67  K‐Sp  3  8,01  ► Má‐sz  3,7  9,879  1,869 
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24.  073/3 egy r.  1,63  Kb‐sp  6  9,78  ► Má‐sz  3,7  6,031  ‐3,749 

25. 
073/6, 093/3 hrsz‐ek 

egy r. 
10,72  Kb‐sp  6  64,32  ► Er  9  96,48  32,16 

26.  093/3 egy r.  0,4  K‐Sp  3  1,2  ► Er  9  3,6  2,4 

27. 
073/6, 093/3 hrsz‐ek 

egy r. 
4,45  Ev  9  40,05  ► Er  9  40,05  0 

28.  093/3 egy r.  0,17  Kb‐sp  6  1,02  ► Köu  0,5  0,085  ‐0,935 

29. 
073/1 egy r., 1384 egy 

r. 
2,1  Kb‐sp  6  12,6  ► Má‐sz  3,7  7,77  ‐4,83 

30. 
073/1, 073/2 hrsz‐ek 

egy r. 
5,82  K‐Sp  3  17,46  ► Má‐sz  3,7  21,534  4,074 

31. 
073/2 és 073/3 hrsz‐

ek egy r. 
0,48  Kb‐sp  6  2,88  ► Má‐sz  3,7  1,776  ‐1,104 

32.  070/2 egy r.  0,58  Kb‐sp  6  3,48  ► Má‐sző  3,7  2,146  ‐1,334 

33.  070/2 egy r.  1,85  K‐Sp  3  5,55  ► Má‐sző  3,7  6,845  1,295 

34. 
070/2, 070/1, 066, 
067/2 hrsz‐ek egy r. 

1,53  Kb‐sp  6  9,18  ► Má‐sző  3,7  5,661  ‐3,519 

35. 
067/2, 067/1, 059/2, 
068/4, 068/5 hrsz‐ek 

egy r. 
13,61  K‐Sp  3  40,83  ► Má‐sző  3,7  50,357  9,527 

36. 
070/4, 070/2, 066, 

067/2, 067/1, 059, /2, 
068/5 hrsz‐ek egy r. 

2,15  Köu  0,5  1,075  ► Má‐sző  3,7  7,955  6,88 

37. 
067/1‐5, 059/2, 066, 
070/2 hrsz‐ek egy r. 

16,63  Kb‐sp  6  99,78  ► Má‐sző  3,7  61,531  ‐38,249 

38.  068/5 egy r.  1,2  K‐Sp  3  3,6  ► Má‐sző  3,7  4,44  0,84 

39.  041/53 egy r.  0,37  K‐Sp  3  1,11  ► Ev  9  3,33  2,22 

40.  068/5 egy r.  5,885  K‐Sp  3  17,655  ► Má‐sző  3,7  21,7745  4,1195 

41. 
0,67/1, 067/2, 059/2, 
068/4, 068/5 hrsz‐ek 

egy r. 
3,755  Kb‐sp  6  22,53  ► Má‐sző  3,7  13,8935  ‐8,6365 

42. 
038/5, 038/16, 038/17 

egy r. 
15,39  Kb‐sp  6  92,34  ► Er  9  138,51  46,17 

43.  038/9 egy r.  0,245  Má‐gy  3,7  0,814  ► Ee  9  1,98  1,166 
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44. 
033/9, 033/8 hrsz‐ek 

egy része 
0,22  Má‐sző  3,7  1,48  ► Köu  0,5  0,2  ‐1,28 

45.  033/8 egy r.  0,4  Köu  0,5  0,2  ► Má‐sző  3,7  1,48  1,28 

46.  37/2  0,06  Köu  0,5  0,03  ► Zkisebb3ha  6  0,36  0,33 

47.  022/47, 022/48  0,19  Má‐sző  3,7  0,703  ► Lke  2,7  0,513  ‐0,19 

48.  240 
0,03  Köu  0,5  0,015  ► Zkisebb3ha  6  0,18  0,165 

0,03  Lf  2,4  0,072  ► Zkisebb3ha  6  0,18  0,108 

49. 

1862, 1861, 1173/2, 
1173/4, 1804, 1805, 
1173/9, 1451/1, 

1451/2, 1173/3, 1468, 
1173/7, 1173/8 

1,94  Üh  3  5,82  ► Lke  2,7  5,238  ‐0,582 

50. 
1471, 1173/5, 1482, 
1173/10, 1173/11, 

1173/12 
0,73  Üh  3  2,19  ► Lke  2,7  1,971  ‐0,219 

51. 
0104/1, 0104/9 hrsz‐

ek egy r. 
0,22  Üh  3  0,66  ► Ev  9  1,98  1,32 

52. 
0103/7, 0104/7 hrsz‐

ek egy r. 
0,47  Ev  9  4,23  ► Üh  3  1,41  ‐2,82 

53.  1470 egy r.  0,68  Ev  9  6,12  ► Vt  0,5  0,34  ‐5,78 

54. 
0104/8, 0104/5, 0105, 
0106/1 hrsz‐ek egy r. 

1,31  Ev  9  11,79  ► Er  9  11,79  0 

55. 
1470, 0103/7, 0104/7, 
0104/8, 0104/5, 0105, 
0106/1 hrsz‐ek egy r. 

0,08  Ev  9  0,72  ► Köu  0,5  0,04  ‐0,68 

56. 
1460‐1462 hrsz‐ek egy 

r.  
0,04  Köu  0,5  0,02  ► Vt  0,5  0,02  0 

57.  0112/6 egy r.  0,78 
K‐

gyógyfürdő
1,5  1,17  ► Köu  0,5  0,39  ‐0,78 

58.  085/12 egy r.   0,1  Er  9  0,9  ► Köu  0,5  0,05  ‐0,85 

59.  821/5  0,11  Köu  0,5  0,055  ► Gksz  0,4  0,044  ‐0,011 

60.  1859  0,0625  Köu  0,5  0,03125  ► Közm  0,5  0,03125  0 

61. 
821/71235, 1234, 
1214, 0117/32 egy 

része 
2,31  Kegyéb  1,5  3,465  ► Üü  2,7  6,237  2,772 

62. 

 0117/34‐40 hrsz‐ek 
egy része, 1286/1, 
0117/53, 1476‐80 
hrsz‐ek egy része 

10,73  Kegyéb  1,5  16,095  ► Üü  2,7  28,971  12,876 

                    Összesen:  318,946 
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II. 

EGERSZALÓK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

 

10. BEVEZETÉS 

Egerszalók  község  2021  őszén  döntött  arról,  hogy  a  2015‐ben  készült  ‐2018‐ban  felülvizsgált  – 

településrendezési  eszközeit  az  új  jogszabálynak  ‐419/2021  (VII.15.)  Kormányrendelet  – 

megfelelően átdolgoztatja. 

A településtervezési munkával a POLTRADE Bt.‐t bízta meg, aki a környezetvédelem és tájrendezés 

szakterületén szakági tervezőként bevonta a LAPOSA MŰHELY Kft.‐t. 

A Településfejlesztési Terv (TFT) és a Településrendezési Terv (TRT) megalapozásához 2022 elején 

elkészült a Megalapozó Vizsgálat dokumentációja, amelyet a település a továbbtervezés alapjául 

elfogadott. 

A TFT és a TRT  ‐HÉSZ _ egyidőben készül a szakági Alátámasztó  javaslattal, amelynek része ez a 

környezeti értékelés. 

 

11. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS FOLYAMATÁNAK, A TERV TARTALMI 

KÖRVONALAINAK, FŐ CÉLJAINAK, MÁS TERVEKHEZ VALÓ VISZONYÁNAK, VALAMINT 

EGYÉB LÉNYEGES TERVEKKEL, PROGRAMOKKAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK 

BEMUTATÁSA 

11.1. A települési környezeti értékelés folyamatának bemutatása 

Ez  a  munkarész  Egerszalók  község  új  településterve  környezeti  vizsgálatának  megállapításait 

ismertető környezeti értékelés. 

A 2021. VII. 15.‐én elfogadott 419/2021 (VII.15.) kormányrendelet – a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről – 2. melléklet 2. pontja határozza meg, hogy ha az SKvr. 

szerint ‐2/2005 (I.11.) Kormányrendelet – szükséges a környezeti értékelés elkészítése, akkor az az 

Alátámasztó  Javaslat  részeként  készítendő el,  ebben  a  kormányrendeletben  –  lásd  2.  fejezet    –

meghatározott tartalommal. Egerszalók község települési környezeti értékelését így ezen jogszabály 

alapján készítjük el. 

A  településtervhez  ahogy  említettük  részletes  Megalapozó  Vizsgálat  készült,  amely  feltárta  a 

környezeti elemek állapotát, a környezetet 

veszélyeztető tényezőket. 

A  településterv  fejlesztési  elhatározásainak  környezeti  hatásai  a  tájrendezési,  zöldfelületi, 

környezetvédelmi munkarészekben  is  említésre  kerülnek,  de  az  egyéb pl.  közlekedési  és  közmű 

szakági munkarészek  is  utalnak olyan megoldásokra,  amelyek  a  kedvezőtlen  környezeti  hatások 

elkerülését célozzák. 

A  környezetvédelmi,  tájrendezési  szakági  tervező  folyamatosan  együttműködött  a  vezető 

tervezővel  és  a  településterv  többi  szakági  tervezőjével  abból  a  célból,  hogy  az  igények  és  az 

adottságok, együttes figyelembevételével, környezeti szempontból is kedvező javaslatok kerüljenek 

bele a településtervbe. Ezt a több mint egy évtizedes folyamatos munkakapcsolat is nagymértékben 

elősegítette. 
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Az előzetes tájékoztatási szakasz során beérkezett észrevételek is hozzájárultak ahhoz, hogy a terv 

megfelelő választ adjon a felmerült kérdésekre. 

A tervezés során több javaslat is értékelésre került, ‐ különösen a nagykiterjedésű sportterülettel 

kapcsolatosan  voltak  különféle  elképzelések  –  azonban  a  tervben  nem  maradt  alternatíva,  a 

kidolgozott új tervben nincsenek változatok, alternatívák. 

A  tájhasználat,  az  egyes  övezetek  meghatározásánál  kiemelt  figyelem  fordult  az  országos  hírű 

gyógyfürdővel  rendelkező  település  üdülési  vonzerejének  növelésére,  de  ugyanolyan  fontosnak 

vélte  a  tájrendező  a  védett,  illetve  az  ökológiai  hálózatba  tartozó  természeti,  táji  értékek 

természetközeli  területek  megőrzésére,  a  borszőlő  termőhelyi  kataszterébe  sorolt  területek 

megfelelő  hasznosítására,  a  különböző  környezeti  igényű  területek  egymást  nem  zavaró 

elhelyezésére vonatkozó javaslatokat. 

A tervezés során beérkezett igényeket a környezeti vizsgálatot folytató szakember is értékelte, és a 

minősítésnél a meglévő zöldterületek, erdőterületek megőrzése, a szőlőkataszterbe tartozó értékes 

termőhelyek, valamint a látvány, a tájkép védelme meghatározó szempont volt. 

A kedvezőtlen hatást eredményező változtatásokat a tervezők nem javasolták az Önkormányzatnak 

beépíteni a tervbe. 

 

 

11.2. A  terv  fő  célja,  más  tervekhez  való  viszonya,  valamint  egyéb  lényeges  tervekkel  és 

programokkal való kapcsolata 

Egerszalók község új településtervének célja: 

‐ a  településtervnek  az  elmúlt  időszak  jogszabályi  változásaival,  elsősorban  a  2018.  évi 

CXXXIX. törvénnyel és a 419/2021 (VII.15.) Kormányrendelettel történő összhangba hozása 

‐ az  új,  illetve  a  megváltozott  igények,  fejlesztési  szándékok  megvalósítási  feltételeinek 

szabályozása. 

 

A  településterv  a  beépítés  és  a  területhasználat  feltételeinek,  az  építési  követelményeknek, 

jogoknak és kötelezettségeknek szabályozására hivatott, a környezeti ártalmak csökkentésével, a 

védelemre érdemes építészeti és természeti értékek, tájelemek megőrzése mellett. 

A  települési  környezeti  értékelés  fő  célja  a  fejlesztési  szándékok  és  tervi  javaslatok  környezeti 

hatásainak  elemzése,  azért,  hogy  a  település  fejlesztése  a  magasabb  rendű  jogszabályoknak, 

országos programoknak, koncepcióknak megfelelően minél kevésbé terhelje a környezetet. 

Egerszalók  Eger  város  közvetlen  vonzáskörébe  tartozó  település,  amely  a  gyógyfürdőbe  érkező 

vendégforgalom által üdülőfunkcióval is jellemezhető a település, és emellett az Egri borvidék egyik 

kiemelten értékes termőhelye is. 

A fentiek következtében a környezet minőségének javítása, a település esztétikai megjelenése, a 

táji környezet vonzó állapota, mind a gyógyturizmus, mind a minőségi borkészítés szempontjából 

alapvető fontosságú. 

A településterv készítése során figyelembe vett környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi 

célokat,  szempontokat  országos  programok,  stratégiák  fogalmazzák  meg,  amelyek  közül  az 

alábbiakban a legfontosabbakat megemlítjük. 

 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program (2021.2026, NKP‐5) stratégiai céljai: 

‐ Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés 

hatásainak csökkentése. 
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‐ A természeti értékek és erőforrások védelme, helyreállítása, fenntartható használata. 

‐ Az  erőforrás‐takarékosság  és  hatékonyság  javítása,  a  gazdaság  zöldítése  és  körforgásos 

működésének erősítése. 

‐ A környezetbiztonság javítása. 

Az  új  tervben  számos  olyan  javaslat  és  előírás  került  beépítésre,  amelyek  az  életminőség  és  az 

emberi egészség környezeti feltételeinek javítását szolgálják. A tervlapokon lehatároljuk a védett 

természeti értékeket és a HÉSZ előírásai, szabályai kifejezetten ezek fennmaradását célozzák. 

A  beépítésre  szánt  terület  kis mértékű növelése,  ‐  összességében  a  sportterületek  elhagyásával 

jelentős csökkentése ‐, a mezőgazdasági területek beépíthetőségének szigorúbb szabályozása, az 

erdőterületek  100  hektárral  való  növelése,  a  szennyvízkezelés  környezetet  nem  terhelő 

megoldásának előírása az erőforrás‐ takarékosság és hatékonyság javításának irányába mutat. 

 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS), 2025‐ig határozta meg a klímapolitika irányait. A kijelölt 

három fő cselekvési irány: 

‐ Az  energiafelhasználás,  illetve  az  éghajlatváltozásért  felelős  gázok  kibocsátásának 

csökkentése, növekedésük megelőzése 

‐ Az éghajlatváltozás hatásai elleni védekezés, a következményekhez való alkalmazkodás 

‐ Az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítása, a klímatudatosság erősítése. 

A Stratégia megállapítja, hogy 2100‐ig a száraz időszak kitolódása az egész országra jellemző lesz. 

Az elmúlt két év világosan megmutatta, hogy a kijelölt irányok helyesek és fontosak, ám amíg az 

energiafelhasználás csökkenése az energiaárak hihetetlen mértékű megnövekedése következtében 

már megvalósult,  a  javaslat másik  része,  a  gázkibocsátás  csökkentése  a  fa  és  széntüzelés  újbóli 

elterjedésével nem valósult meg, sőt kifejezetten növekedett. 

Annyi következtetést a történtekből levonhatunk, hogy a településterv igen kismértékben hat ezen 

célok teljesíthetőségére. 

A Nemzeti Tájstratégiát  (NTS) az 1128/2017.  (III.20.) Kormányhatározattal  fogadták el,  amely az 

Európai Tájegyezmény magyar jogszabályként való megjelentetése. A Tájstratégia lényege az, hogy 

a tájak védelme, kezelése és tervezése során több szintű együttműködés szükséges és nemcsak a 

szakágazatok szempontjai alapján lehatárolt területeket és értékeket kell védeni. 

A Tájstratégia átfogó céljaként meghatározott ’táji adottságokon alapuló tájhasználat’ összhangban 

van Egerszalók új településtervével, ugyanis a tájhasználat szabályozásakor itt is az adottságokon 

alapuló tájhasználat szabályozását tartották a tervezők az egyik legfontosabb elvnek. 

A Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmazott magyar vidékpolitika fontos célkitűzése, hogy újra 

megteremtse, illetve megőrizze a falvak gazdasági létalapját. A helyi termelés, feldolgozás segítése, 

erősítése egyet jelent a települések önállóságának megtartásával.  Ez az Eger város vonzáskörzetébe 

tartozó Egerszalókra is igaz, annak ellenére, hogy itt a gyógyfürdő révén erős az üdülési funkció és 

jelentős számban költöznek ki és vállnak egerszalóki lakósokká a korábbi városlakók.  

A  Nemzeti  Biodiverzitás  Stratégia  a  biodiverzitás  hanyatlásának  megállítását  célozza.  A  táji 

diverzitás,  az  ökoszisztéma  szolgáltatások  fenntartása,  az  erdők  és  a  vízi  erőforrások  védelme, 

fenntartható használata összhangban Egerszalók jövőképével és az új településtervével. A csaknem 

160 hektár nagyságú, intenzívebb emberi használattal járó külterületi sportterület megszűntetése, 

s ezáltal az erdőterületek 100(!) hektárral történő növelése, a befásodott mezőgazdasági területek 

erdőbe sorolása, a mezőgazdasági területek beépíthetőségének szigorítása, az ökológiai hálózatba 

tartozó  területek  lehatárolása  és  beépíthetőségének  tiltása,  egyértelműen  a  biodiverzitás 

fenntartását szolgálják. 
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A  Nemzeti  Turizmusfejlesztési  Stratégia  fontosnak  tartja  –  többek  között  –  a  gasztronómiai  és 

borturizmust,  az  aktív  és  az  egészségturizmust,  pont  azokat  az  elemeket,  funkciókat,  amelyek 

Egerszalókon is fejlesztendők. 

Az új terv készítésekor a tervezők figyelembe vették az ismertetett programokban megfogalmazott 

célokat, elveket, a szakhatóságok előzetes véleményeit, a magasabb rendű jogszabályi előírásokat, 

és  a  fejlesztések  megválasztásával,  csekély  nagyságrendjével  úgy  szabályozták  a 

környezethasználatot, hogy: 

‐ megelőzhető legyen a környezetszennyezés 

‐ kizárható legyen a környezetkárosítás 

‐ a lehető legkiseb legyen a környezet igénybevétele 

‐ a borvidéki és az üdülő funkcióhoz méltó, esztétikailag igényes, élő természeti elemekben 

gazdag környezet jellemezze a települést és a települést körbevevő tájat. 

 

A  településfejlesztési  terv  tartalmazza  a  tervezett  területfelhasználási  változásokat,  a  változása 

jellege  szerinti  csoportosításban,  a  fejlesztési  tervlapon  bemutatva  a  változással  érintett 

területeket. 

A változások okai, ahogy már korábban is említettük az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

‐ jogszabályi változások miatt szükséges módosítások 

‐ az  egyeztetési  eljárásban  résztvevő  államigazgatási  szervek  adatszolgáltatásából, 

véleményéből következő módosítások 

‐ új, vagy megváltozott önkormányzati, lakossági igényekből fakadó változtatások. 

Egerszalók  új  településtervének  készítése  során  a  területfelhasználási  változások  elsősorban  a 

magasabb  rendű  tervekhez,  programokhoz,  stratégiákhoz,  jogszabályokhoz  történő  igazodás, 

valamint a megváltozott tulajdonosi igények következtében fogalmazódtak meg. 

A települési környezeti értékelés Egerszalók új településtervének tartalmi elemeiből azokat a tervi 

elemeket értékeli, amelyek a hatályos tervhez képest új elemek, illetve a környezetre jelentősebb 

hatást gyakorolnak. 

 

 

12.  A TELEPÜLÉSTERV KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉST IGÉNYLŐ VÁLTOZÁSAINAK 
AZONOSÍTÁSA, RÖVID ISMERTETÉSE 

 

Az új településterv változási jegyzéke – lásd  mellékelve, THV tervlap – 62 változást tartalmaz. Ezek 

közül  számos  olyan  van,  amelyek  korábbi  mezőgazdasági  területek  felhagyását  követően 

bekövetkezett  befásodás,  beredősödés miatt  kerületek  átsorolásra.  Ezek nagy  része  közvetlenül 

kapcsolódik meglévő erdőhöz vagy beerdősödött vízmosáshoz. Ezek a 2., 4., 5., 6., 9., 13., 16., 18., 

20.,  21,  22.,  39.,  43.‐as  változások,  amelyek  egyesével  területileg  nem  nagy  kiterjedésűek,  de 

összeségükben  jelentős,  kedvező  változást  eredményeznek  a  természetközeli  környezet 

megőrzése, növelése irányában, és a kialakult állapottal összhangban vannak. 

A legjelentősebb változásra, a gyógyfürdőtől északra, a község belterületétől délre eső – csaknem 

160 hektár nagyságú – sportterület visszaminősítésére, erdőbe, illetve mezőgazdasági területben 

történő átsorolására már többször utaltunk. A hatályos tervben szereplő sportterület kisebb része 

különleges  beépítésre  szánt  területként,  nagyobb  része  különleges  beépítésre  nem  szánt 

területként került szabályozásra.  
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Az új terv kb. 100 hektár nagyságú erdőterületet és kb. 60 hektár nagyságú mezőgazdasági területet 

szabályoz a korábbi sportterület helyén. 

A  településtervezésről  szóló  új  kormányrendeletben  szereplő  biológiai  aktivitás  értékmutatók 

alapján  előállt  az  a  furcsa  állapot,  hogy  a  különleges  beépítésre  nem  szánt  sportterületből 

visszaminősített mezőgazdasági  terület mínusz  értékszámokkal  rendelkezik,  pedig  jóval  kevésbé 

intenzív a gyepes mezőgazdasági terület igénybevétele, mint egy golfpályáé. Mindenesetre a 100 

hektár  nagyságú  új  erdő  olyan  jelentős  pozitív  értéktöbbletet  ad,  hogy  a  biológiai  aktivitás 

értékszámítás rendkívül kedvező eredményt ad. 

Az Akcióterületi fejlesztések között felsorolt gazdasági, üdülőterületi, idegenforgalmi, lakóterületi 

fejlesztések  meglévő  belterületi  területeken  a  hatályos  terven  megfelelően  szerepelnek  az  új 

tervben, így az A1‐A9 fejlesztések esetében nem beszélhetünk változásról. 

 

A Pontszerű fejlesztések között a hétvégiházas üdülőterület bővítése éppúgy szerepel a változások 

között, mint a Rigó utcai üdülőterület  lakóövezetbe sorolása, vagy a Szent Andrea Borház pincéi 

felett  lévő erdős  területe  településközponti  vegyes övezetbe  sorolása,  vagy a 022/47‐48 hrsz.‐ú 

telkek lakóövezetbe sorolása, amennyiben kivonták őket a borszőlő termőhelyi kataszteréből. 

Felsoroljuk a főbb változásokat: 

I. A  változási  jegyzékben  a  10.  sorszámú  változás  általános  mezőgazdasági  területből  – 

szőlőkataszteri terület – különleges beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre 4,19 hektár 

nagyságban tulajdonosi kérésre a 0152‐0154 hrsz.‐ú ingatlanokon. 

   Ez a változás ‐2,055 értékpontot jelent, ami nem annyira kedvezőtlen, elsősorban a terület 

nagysága  ‐4,19  hektár‐  miatt  emeltük  be  a  jelentősebb  változások  köré.  Önkormányzati 

kérésre került be a tervbe ez a változás és a szigorú szabályozási előírások, a kötelező művelés 

betartása,  a  terület  gondozása  esetén,  a  valóságban  sem  okozhat  környezeti  gondot  a 

változtatás. 

II. A 16. számú változtatás lényege a 0111/25, illetve a 0111/32 hrsz.‐ú ingatlanok egy részén – 

a  gyógyfürdő  beépítésre  szánt  területe  feletti  részen  –  különleges  beépítésre  nem  szánt 

rekreációs  célú  területből,  rekreációs  célú erdőbe  történő átminősítés. A közel 1,5 hektár 

nagyságú terület erdőbe sorolása elsősorban a gyógyfürdő környezetének mikroklimatikus 

szempontú  javításában,  a  kedvezőbb  komfortérzet  kialakításában  és  az  élővilág 

megőrzésében  játszhat  szerepet.  Ugyanakkor  a  rekreációs  erdőterület,  ugyanúgy 

lehetőséget  adhat  sportolásra,  kikapcsolódásra.  Ez  a  változás  kifejezetten  kedvező  a 

környezeti állapot javítása szempontjából. 

III. Az egyik  legjelentősebb  változást  –  19.  sz.  ‐  a  gyógyfürdőtől  észak‐kelt  felé  eső,  093/4‐es 

hrsz.‐ú  területen  tartalmazza  az  új  terv,  ahol  a  hatályos  tervben  szereplő  különleges 

beépítésre nem szánt  sportterület helyett  rekreációs erdőbe sorolja át a  több mint 70  (!) 

hektár  nagyságú  területet.  Ez  a  változtatás  több  mint  211  pozitív  biológiai  aktivitási 

értékegységet jelent a biológiai aktivitás változás számításakor, ami rendkívül kedvező érték, 

ugyanakkor  a    valóságban  is  nagyon  nagy  eredmény,  hogy  az  évszázadokkal  korábban 

legelőnek  használt,  mára  azonban  nagy  részben  beerdősödött maklányi  területen  sikerül 

megőrizni a fás növényzetet, amely kifejezetten kedvező az éghajlatváltozás elleni küzdelem, 

a  levegőminőség  javítása,  az  élővilág  kiterjedése  szempontjából,  s  ugyanakkor  Eger  város 

környezeti állapotát is előnyösen befolyásolja. 

IV. Az Eger felé vezető országút északi oldalán tervezett sportterület felszámolását ‐25. sz.‐  is 

már említettük. Az új terv itt visszaállítja a korábbi mezőgazdasági, illetve erdőövezeteket. 
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Említettük, hogy ez a változtatás, az erdőbe való átsorolás itt is mindenképp kedvező, és a 

biológiai aktivitás szempontjából is pozitív eredményt hoz. 

Azáltal,  hogy  elmarad  az  az  intenzív  emberi  tevékenység,  amely  a  sportlétesítmények 

megépítése  és  használata  esetén  biztosra  volt  vehető,  a  plusz  és  mínusz  pontszámoktól 

függetlenül ez a változás környezeti, környezetvédelmi, természeti szempontból mindenképp 

üdvözlendő, és a hagyományos tájhasználat felé történő jelentős lépésnek minősíthető. 

V. A 37. számú változásnak  is magas a biológiai aktivitás értékmutatója. Ezt a változást azért 

emeljük ki, mert példa arra, hogy a különleges beépítésre nem szánt  sportterület esetén, 

16.63  hektár  nagyságú  területnél  az  általános  mezőgazdasági  területbe  történő 

visszaminősítés a kormányrendelet szerint jelentősen kedvezőtlen változás, hiszen mínusz ‐ ‐

38,24 ‐ biológiai aktivitás értékegységet eredményez. Az előbbiekben többször említettük, 

hogy a környezeti értkelést készítő más véleményen van és ezt a változást, a hagyományos 

tájhasználat felé történő visszalépést kedvezőnek ítéli meg, különösen borvidéki területen, a 

szőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területen. 

VI. A 42. számú változtatás is – 038/5, 038/16‐17 hrsz.‐ú ingatlanok tervlapon jelzett részén – 

15.39  hektár  nagyságban  különleges  beépítésre  nem  szánt  területből  rekreációs 

erdőövezetbe javasolja az új terv. Az ilyen változások kifejezetten kedvező hatását többször 

leírtuk az anyagban. 

VII. Nem nagyságrendje, hanem az erdőből történt kivonás miatta említjük az 51.‐es és az 52.‐es 

számú változásokat – 0103/7, 0104/7 hrsz.‐ú ingatlanok ‐. Itt erdőből, kertes mezőgazdasági 

területbe  sorol  át  az  új  terv  –  tulajdonosi  kérésre  két  ingatlant  0,47  hektár  nagyságban, 

valamint településközpont vegyes területet jelöl ki 0,8 hektár nagyságban – 1470 hrsz.‐ 

E két változás együttesen  is alig haladja meg az egy hektár nagyságot, és a mínusz 7,5‐es 

értékmutató  a  biológiaiaktivitás  számítás  plusz  301.8  értékpontjához  viszonyítva 

elhanyagolható, azonban környezeti, környezethasználati, tájképi szempontból  

kedvezőbb  lett  volna,  ha  a  Szent  Andrea  pincészet  feletti  domboldalon  érintetlenül 

megmarad az erdő. 

 

13. A  VALÓSZÍNŰSÍTHETŐEN  JELENTŐSEN  ÉRTINTETT  TERÜLETEK  KÖRNYEZETI 

JELENLEGI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA, KIEMELTEN A KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL 

KÜLÖNÖSEN FONTOS TERÜLETEKET ÉRINTŐEN, AZOK LÉNYEGES SZEMPONTJAI ÉS A 

TERV  MEGVALÓSULÁSÁNAK  ELMARADÁSA  ESETÉN  ANNAK  VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ 

FEJLŐDÉSE 

 Egerszalók  településrendezési  tervét  legutóbb 2018‐ban, azaz alig  több mint négy évvel  ezelőtt 

módosították. A jelenlegi tervezés célja az új jogszabályok, a 2018. évi CXXXIX. törvény, és főleg a 

településtervezési  gyakorlatot  megváltoztató  419/2021.  (VII.15.)  kormányrendeletnek  való 

megfelelés volt. 

Az előző tervezés óta eltelt rövid idő következtében, a külterületi sportterületek megszüntetésén 

kívül  csak  kisebb  módosítási  igények  fogalmazódtak  meg.  Egyrészt  az  ökológiai  hálózat 

módosításából  következő  övezeti  változások,  az  időközben  jelentkező,  illetve  megváltozott 

önkormányzati és tulajdonosi igények.  

A  környezeti  értékelésben,  ahol  az  új  terv  következtében  megváltozott  szabályozású  területek 

környezeti állapotát és az ott bekövetkező hatásokat kell bemutatni, viszonylag kevés az a változás, 

amelyet értékelnünk kell. 
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A  részletesen  nem  említett  változtatások,  övezeti  pontosítások  következtében  mezőgazdasági 

területből – 2., 4., 5., 6., 7., 43. ‐ ‐as változtatások, üdülőterületből az 50. változtatás, közlekedési 

területből  ‐13.,  20.,  21.,  változtatások  –  összesen  6,14  hektár  került  az  új  tervben  erdőterület 

övezetbe.  Ugyanakkor  erdőterületből  került  kijelölésre  kertes  mezőgazdasági  terület  ‐51  .sz 

változtatás ‐, közlekedési terület ‐54., 57. változtatás – idegenforgalmi terület11. számú változtatás, 

valamint  vízgazdálkodási  terület  3.  számú  változtatás,  azaz  összesen  két  hektár  erdő  került 

átminősítésre. Ez azt jelenti, hogy a hatalmas kiterjedésű külterületi sportterületek megszűntetését 

nem vennénk figyelembe, akkor is nőne az erdőterület nagysága az új tervben Egerszalókon. 

A külterületi sportterületek megszűntetése, tervből való törlése, azt eredményezte, hogy a kevésbé 

intenzíven,  de  mégis  folyamatos  emberi  igénybevétel  alatt  álló  sportterületből,  a  különleges 

beépítésre nem szánt területből 99,16 hektár, a különleges beépítésre szánt területből 1,18 hektár 

erdő – összesen 100,34 hektár erdő‐ valamint a különleges beépítésre nem szánt terület övezetéből 

általános mezőgazdasági területbe 26,7 hektár, a különleges beépítésre szánt területből általános 

mezőgazdasági területbe 31,03 hektár – összesen 57,73 hektár – került átsorolásra. 

Ennek  a  hatalmas  158  hektár  sportterületnek  erdőbe,  illetve  általános  mezőgazdasági  terület 

övezetbe történő átsorolása az új terv környezeti szempontból kiemelkedő eredménye, hiszen az 

erdők és a mezőgazdaságilag művelt tájrészletek a hagyományos tájhasználat jellegzetes elemei és 

ezáltal nemcsak a környezeti állapot változik hosszabb távon kedvezően, hanem a gyógyfürdő és a 

település esztétikai környezete is. Természetesen ez az esztétikai többlet csak akkor érzékelhető, 

ha  a  területeket  művelik,  gondozzák.  Ha  a  mezőgazdasági  területek  egy  része  továbbra  is 

műveletlen marad, akkor nem lesz tényleges változás a tájhasználatban. 

 Az tény, hogy Magyarországon folyamatosan csökken a szőlőterület nagysága, ‐ 55 év alatt sikerült 

elveszíteni a szőlőterület 75 %‐át, azaz háromnegyedét – és nem éri meg művelni a szántóföldeket, 

legeltetni a legelőket, ám a területek művelése legkevésbé a településterv  

minőségétől, tartalmától függ. Mindezt azért emeltük ki, mert a környezeti konfliktusok között az 

első  helyen  említettük  a  vizsgálatban  az  alulhasznosított  mezőgazdasági  területeket.  A 

településterv és a településtervező annyit tud tenni, hogy az adottságoknak optimálisan megfelelő 

tájhasználatra  tesz  javaslatot  és  annak  megfelelő  szabályozást  készít.  Arra,  hogy  a  társadalmi, 

gazdasági,  nemzetközi  állapotok  hogyan  befolyásolják  a  tényleges  művelést,  ahogy  az  előbb 

említettük, arra a településtervnek igen csekély befolyása van. 

 

14.  A  TELEPÜLÉSTER  VÁRHATÓ  KÖRNYEZETI  HATÁSAINAK,  KÖVETKEZMÉNYEINEK 

FELTÁRÁSA 

 

14.1. A településterv egészének általános értékelése, a tervi elemek, intézkedések összevetése 

releváns  célokkal,  illetve  annak  bemutatása,  hogy  a  településterv  kidolgozása  során 

miképp vették figyelembe ezeket 

Egerszalók új településterve a hatályos településrendezési tervhez képest kis mértékben jelölt 

ki új  beépítésre szánt övezetet, elsősorban a megváltozott életmódhoz szükséges gazdasági, 

turisztikai, lakóterületi fejlesztések céljából. 

Egerszalók,  Eger  városközvetlen  szomszédságában  helyezkedik  el  és  vonzó  táji  környezete, 

országos  hírű  gyógyfürdője  mellett,  egyúttal  egy  termelő  táj  is,  ahol  jelentős  gazdasági 

tevékenység  folyik, különösen a  szőlészet‐borászat  fontos gazdasági ág. Az  itt élők számára 
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fontos a vállalkozások, a munkahelyek megtartása és az üdülőtelepüléssé történő átalakulás 

tudatos szabályozása, fékezése a termelő, gazdasági tevékenységek erősítése. 

Egerszalók  új  terve  ezért  is  tartalmaz  üdülőterületi,  idegenforgalmi  fejlesztést,  valamit 

lakóterületi fejlesztést, megtartva a település nyugati részén kialakult kereskedelmi, gazdasági 

területeket. 

Az új terv ‐ezt is említettük‐ , kiemelt gondot fordít a tájhasználatra, a történelmileg kialakult 

tájelemek  –  erdőterületek  szőlőültetvények,  termőhelyek  –  megőrzésére,  a  táj‐  és 

természetvédelemre.  A  magasabb  rendű  jogszabályoknak  megfelelően  szabályozza  az 

erdőterületeket  és  a mezőgazdasági  területeket. Meg  kívánja  akadályozni  a mezőgazdasági 

területek  felaprózódását,  a  külterületek  sűrű  beépítését,  támogatja  az  árutermelést,  a 

termékfeldolgozást és ehhez határozza meg az építési lehetőségeket. 

A  terv  természetesen tartalmazza és a szabályozásnál érvényesíti a  tájképvédelmi övezetbe 

tartozást  és  az  Országos  Ökológiai  Hálózatba  sorolt  területeket.  Az  új  HÉSZ,  az  általános 

mezőgazdasági  területeken  a  hatályos  tervben  meghatározott  értékeknél  szigorúbban 

szabályoz. Az általános mezőgazdasági terület Má‐sz övezetében 1 hektárról 2 hektárra, az Má‐

gy  övezeteiben  a  jelenlegi  értékeknek  kétszeresére  emeli  a  legkisebb  beépíthető  telek 

nagyságát. 

Az  általános  mezőgazdasági  terület  borszőlő  termőhelyi  kataszterébe  tartozó  területeken 

csökkenti a beépíthető alapterület nagyságát, tiltja 

 mezőgazdasági területen szennyezést okozó építmény, berendezés létesítését. 

 

14.2. A településterv részletes értékelése, a várható környezeti hatások, beleértve a biológiai 
sokféleségre,  a  lakosságra,  az  emberi  egészségre,  az  állat‐  és  növényvilágra,  a  talajra,  a 

vízre, az éghajlati tényezőkre, az anyagi javakra, kulturális örökségre, a tájra, valamint a 

feltárt konfliktusok alapján szükséges intézkedések meghatározása 

A biológiai sokféleség megőrzése 

A  biológiai  sokféleség  megőrzését  számos,  jogszabály,  program,  stratégia  előírja.  Az  új  terv  a 

Nemzeti  Park  adatszolgáltatása  alapján  pontosította  az Országos Ökológiai  Hálózat  területeit,  a 

tájképi  szempontból  védendő  területeket.  A  településterv  övezetei,  szabályozási  előírásai 

biztosítják az itt  lévő táji‐természeti értékek védelmét, a javasolt tájhasználat  igazodik a védelmi 

követelményekhez. 

Az erdőterületeket a  terv  jelentős  részben védelmi erdőterületbe  sorolja, de nagy kiterjedésű a 

rekreációs és az egyéb erdőterület is. A nagymértékű 100 hektár feletti erdőterület növekedés az 

új tervben magvalósulása esetén kimondottan kedvez a biológiai sokféleség megőrzésének.  

Hasonlóképp kedvező a kismértékű beépítésre szánt terület kijelölés, a zöldfelületek növelése és az 

övezetekben belüli jelentős nagyságú zöldfelület létesítési kötelezettség. A fás növényekből is álló 

zöldfelületek  kedvezőbb  feltételeket  biztosítanak  az  élővilág  számára,  ami  szintén  a  biológiai 

sokféleség fennmaradását segíti elő. 

Összefoglalva  a  terv  szabályozásának  betartása  esetén,  a  szigorúbb  külterületi  beépítési 

lehetőségek,  a  nagymértékben  megnövekedett  erdőterületek,  a  magasabb  zöldfelületi  arány 

következtében  kedvezőbb  környezet  jön  létre.  ahol  jóval  nagyobb  a  természetközeli  területek 

kiterjedése, amely lehetővé teszi a biológiai sokféleség megőrzését. 

 

A lakosságra, az emberi egészségre történő hatások: 
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A belterülethez, illetve a gyógyfürdőhöz közel eső területeken az erdőterületek bővítése érdekében 

megszüntetett sportterületek helyén kijelölt hatalmas erdőterületek jelentős mértékben javítják a 

lakosság,  illetve  az  a  gyógyfürdőkbe  érkező  vendégek  komfort  érzetét,  és  ezáltal  befolyásolják, 

javítják az életminőséget is. 

Az  egyes  övezetekre  meghatározott  jelentős  kötelező  zöldfelületi  arány  is  kedvező  az  emberi 

egészség, a környezet állapotának javítása szempontjából. 

A  kisméretű  lakóterületi  fejlődés,  újabb  lakóterületek  beépülése  növeli  a  lakónépességet, 

megfiatalítja, életben tartja a települést, és a fejlődés jobb életérzést ad a település lakóinak. 

A visszafogott  turisztikai  fejlesztések  is növelik Egerszalók vonzerejét, amely szintén  javítja az  itt 

élők  közérzetét.  A  tervezett  változások,  a  minimális  új  beépítésre  szánt  terület  kijelölés,  a 

kismértékű  lakó‐  és  üdülőterületi  bővítés,  a  gazdasági,  turisztikai,  vendéglátási  fejlesztési 

lehetőségekkel  együtt  fellendíthetik  Egerszalók  gazdasági  életét,  amely  tovább  generálhatja  a 

közérzet javulását. 

Az új tervnek az emberi egészségre való hatását konkrétan nemigen tudjuk értékelni, de ahogy az 

előzőkben említettük a változások az erdő és a zöldfelületek növelésének, a külterületi beépítés 

szigorítása felé mutatnak, amelyek egyértelműen egy kedvezőbb környezeti állapothoz vezetnek, 

így feltételezhető, hogy ez az emberi egészségre is kedvező hatással lesz. Ám látjuk, hogy az energia 

áremelés  és  hiány  elég  volt  ahhoz,  hogy  a  fa  és  széntüzelés  újból  elterjedjen,  amelynek 

következtében a település levegő minősége biztosan romlik, amely nem hat kedvezően az emberi 

egészségre. Ehhez azonban a településtervnek nincs köze. 

 

Az állat‐ és növényvilágra való hatás: 

A tervben szereplő erdőterületi bővítések, a zöldfelületi elemek minőségi és mennyiségi fejlesztése 

a természetközeli és az ökológiai hálózatba tartozó területek szigorú szabályozása, a tájhasználat, a 

tájpotenciál  védelme,  a  mezőgazdasági  területek  megtartása,  a  felszíni  és  a  felszín  alatti  vizek 

védelme szempontjából fontos természet‐ és környezetkímélő gazdálkodási módok  

 

használatára való ösztönzés, mind az állat‐ és növényvilág életfeltételeinek megőrzését is jelentik. 

Ez alapján elmondható, hogy az új terv következtében nem romlanak az élővilág fennmaradásának 

esélyei,  azt  azonban  el  kell  mondani,  hogy  a  mai  túlszaporodott  vadállomány  károkat  okoz  a 

mezőgazdaságban és ahhoz, hogy az egerszalóki táj lényegét jelentő szőlő‐ és borkultúra fejlődjön, 

ahhoz mielőbb csökkenteni szükséges a vadak kártételét. 

 

Az új terv hatása a talajra, a termőföldre: 

A  terv  célja  a  talajkészlet,  a  termőföld  mennyiségének  és  minőségének  fokozott  védelme, 

termékenységének  hosszú  távú  fenntartása,  ezért  is  sorol  vissza  csaknem  60  hektár  területet 

mezőgazdasági övezetbe a terv. 

A termőtalaj mennyiségi védelme azáltal biztosított, hogy csak igen csekély mértékben jelöl ki a terv 

új beépítésre szánt területet. 

A  tervben  javasolt,  a  táji  adottságokhoz  igazodó  külterületi  területhasználat,  tájhasználat,  és  az 

adottságokat  figyelembe  vevő  természet  és  környezetkímélő  gazdálkodási  módok  alkalmazása, 

szintén elősegítheti a termőtalaj mennyiségi és minőségi védelmét. 

A terv számos helyen tiltja a talaj bármilyen jellegű szennyezését és a mezőgazdasági területeken 

nem  engedi  szennyezést  kibocsátó  építmény,  berendezés  létesítését,  szennyező  tevékenység 

folytatását. 
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Az  igazi  kérdés  az  az,  hogy  az  előírásokat  a  hatóságok  be  tudják‐e  tartani,  a  környezeti  károk 

megelőzése, csökkentése érdekében. 

 

Az új terv hatása vízre: 

Ez a kérdéskör összetett, mert beletartozik a közüzemi vízellátás biztonságának növelése, a felszíni 

vizek, felszín alatti vízbázisok, a vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme, valamint a keletkező 

szennyvizek  kezelése  is.  Egerszalók  közigazgatási  területén  végig  folyik  a  Laskó patak,  amelynek 

felső  szakaszán  több  tíz  hektáros  víztározó  van,  amely  hatalmas  jelentőségű  a  környék 

mikroklímája,  tájpotenciálja  szempontjából.  A  víztározó  vízminőségének  megőrzése, 

szennyeződésének megakadályozása a jövő egyik legfontosabb feladata. 

Egerszalók  a  27/2004.  (XII.25.)  KvVM  rendelet  melléklete  alapján,  a  felszín  alatti  víz  állapota 

szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő település, amely érzékeny 

a felszíni szennyeződésekre. 

A külterületi részeken nem épült ki a szennyvízcsatorna hálózat, az új terv ezért a további talaj‐ és 

vízszennyezések  elkerülése  érdekében  tiltja  a  külterületeken  a  környezetkárosítás  bármilyen 

formáját. Célszerű a Laskó‐patak menti fás‐ligetes zöldfolyosót megőrizni, illetve kiegészíteni. 

A vízellátás hálózati  kapacitásai a  szolgáltató  szerint már csaknem 100 %‐ban kihasználtak, azaz 

további  ívóvíz  és  szennyvíz  rákötéseket,  ‐  amíg  a  mai  fő  gerinchálózat  nem  kerül  átépítésre, 

bővítésre – nem áll módjában engedélyezni‐, így a tervben szereplő fejlesztési területek nagy része, 

ahol nem történt meg a közművek kiépítése, bevezetése csak elméletileg minősíthetők fejlesztési 

területeknek, mert a HÉSZ szigorú szabályai szerint építeni csak ott lehetséges ahol a környezetet 

nem éri semmilyen káros terhelés. 

 

Az új terv hatása az éghajlati tényezőkre: 

A terv közvetve kapcsolódik az éghajlatváltozás elleni védekezéshez azzal, hogy megőrzi, illetőleg 

jelentősen megnöveli az erdőterületeket, bővíti a zöldfelületeket, a meg nem valósult sportterületi 

fejlesztéseket  visszavonásra,  mezőgazdasági  és  erdőterületté  történő  átminősítésre  javasolja, 

amelyek együttesen csökkenthetik a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait. 

A éghajlatváltozásban szerepet  játszó gázok kibocsátásának csökkentése a közlekedés és a  fűtés 

során keletkező káros anyagok csökkentésével érhető el. 

Egerszalókon a terv szorgalmazza a gáz, a vezetékes energia hordozók használatát, és javasolja a 

megújuló energiaforrások alkalmazását, azonban épp a jelenlegi európai energiaváláság mutat rá 

arra,  hogy  mennyire  csekély  szerepe  van  a  településtervnek  a  káros  gázok  kibocsátásának 

befolyásolására,  amikor  állami,  önkormányzati  segítséggel,  a  tűzifa  felhasználás  többszörösére 

emelésével próbálja az ország túlélni a telet. 

A  belterületi  levegőminőség  javulását  ígérni  a  jelenlegi  helyzetben,  ‐  amikor  az  energiaárak 

elszabadulása folytán teljesen át kellett gondolni a költségvetés lehetőségeit és több száz fejlesztés 

került elhalasztásra és az erdőkkel bővelkedő térségben fekvő Egerszalókon is jóval többen fűtenek 

fával – szakmailag komolytalan. 

 

Az új terv hatása az anyagi javakra: 

Az  új  tervben  javasolt  változások  megvalósulása  egy  rendezettebb,  vonzerőben  gazdagabb 

települést  eredményezhet.  Ám  ezzel  együtt  a  tervező  nem  lát  közvetlen  összefüggést  az  új 

településterv és az anyagi javak között. 

 

Az új terv hatása a kulturális örökségre: 
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A  terv  kiemelt  figyelmet  fordít  az  adottságoknak  megfelelő  hagyományos  tájhasználat 

fenntartására és az abból következő életmód fennmaradására. 

Ugyanakkor  az  épületek,  tájrészletek,  tájelemek  védelmét  a  településképvédelmi  rendelet 

szabályozza,  ezért  a  településterv  a  megfelelő  övezeti  lehatárolással  és  az  övezetek  értékét 

megtartó szabályozással tudja elősegíteni a kulturális elemek védelmét. Egerszalókon a történelmi 

szőlő‐  és  borkultúra  a  kulturális  örökség  kiemelkedő  eleme,  ezért  is  tartja  a  terv  fontosnak  a 

termelés, a szőlő‐ és bortermelés szabályozás általi segítését is. 

 

Az új terv hatása a tájra: 

A  történelmi  szőlő‐  és  borkutúra  ‐előbb  is  említettük  ‐,  a  szőlőültetvények ma  is meghatározó, 

legjellemzőbb elemei a települést körbeölelő tájnak. A tájhasználatot szabályozó előírásokkal azért 

is  szeretné  a  terv  fékezni  a  külterületi  nyaraló  építkezéseket,  hogy  a  szőlőkultúra,  a  borvidéki 

tájjelleg továbbra is fennmaradjon. 

Az  új  terv,  különösen  figyelve  a  Nemzeti  Tájstratégia  (1128/2017.  (III.20.)  Kormányhatározat) 

célkitűzéseire,  alkalmazza  a  táji  adottságokon  alapuló  tájhasználatot,  a  takarékos 

területhasználatot, a természeti erőforrások és értékek védelmét, a kulturális örökség fontosságát, 

az élhető táj megvalósulását. Ezért szerény mértékű a kijelölt új beépítésre szánt terület nagysága, 

ezért csökken a külterületi sportterület fejlesztési területe, és ezért támogatja a táji adottságokból, 

illetve a termelési hagyományokból következő turisztikai fejlesztéseket. 

 

15. A  TELEPÜLÉSTERV  ÉS  A  ERVI  ELEMEK  RÉSZLETES  ÉRTÉKELÉSÉBŐL  LEVONT 

KÖVETKEZTETÉSEK,  AZON  KÖRNYZETI  JELLEMZŐK      AZONOSÍTÁSA,  AMELYEKRE 

JELENTŐS HATÁSSAL VANNAK A TERVI ELEMEK 

 

A  tervben  megfogalmazott  fejlesztések  a  hatályos  tervhez  képest  kevés  változást  jelentenek. 

Egyrészt nem telt el öt év a településterv átgondolása óta, másrészt az elmúlt két év, a járvány, a 

háború,  az  európai  energiaválság  országosam  is  a  fejlesztések  felülvizsgálatát,  visszafogását 

okozták. Nincs ez másképp a települések szintjén sem és ezért is csekély a komolyabb fejlesztés a 

hatályos tervez képest. 

Az  üdülőterület  övezetből  a  lakóterületbe  történő  átsorolás  nagysága  kb.  2,6,  hektár. 

Mezőgazdasági  területből  mindössze  0,7  hektár  kerül  át  üdülőterületbe,  illetve  erdőterület 

övezetéből 0,5 hektár kerül át kertgazdasági terület övezetébe. 

Jelentősebb változás  részben erdőből, de  főként közlekedési  területből új különleges beépítésre 

szánt idegenforgalmi terület kiszabályozása 2,2 hektár nagyságban a 0117/34‐40, és a 0117/53‐as 

hrsz.‐ú ingatlanokon. 

A  belterületbe  tartozó  üdülőterület  lakóövezetbe  történő  átsorolásának  nincs  különösebb 

környezeti hatása, a tervben (HÉSZ) szereplő előírások betartása esetén. 

A  mezőgazdasági,  illetve  erdőterületből  üdülőterületbe  ill.  kertgazdasági  területbe  történő 

átsorolás esetén a mainál jóval intenzívebb emberi tevékenység és környezeti terhelés várható, de 

e  terület  nagyság összesen  kb.  1,5  hektár,  amelyet,  ha  szembe  állítunk  a  több mint  157  hektár 

különleges  sportterületből  átminősített  100  hektár  erdőterülettel  és  57  hektár  mezőgazdasági 

területtel akkor érzékelhető, hogy ez elhanyagolható nagyságrendű változtatás. 
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Ezért  is  fogalmazhatunk  úgy,  hogy  az  új  terv  nem  tartalmaz  jelentős,  számbavehető  környezeti 

terhelést, sőt a környezet, a termőföldek szakszerű használata, gondozása esetén jóval kedvezőbb 

állapot jöhet létre és új környezeti konfliktusok megjelenése sem várható. 

Ismételjük akkor, ha minden övezetben betartják az előírtakat, a zöldfelületek minimális nagyságát, 

az építési paramétereket. 

 

A  terv  biztosítja  a  mezőgazdasági  területek  megmaradását,  a  termelés  magasabb  szinten  való 

megvalósítását, az adottságoknak megfelelő optimális tájhasználatot, tájgazdálkodást, amelybe a 

gyógyfürdő és az üdülő‐ idegenforgalmi terület kismértékű szerves fejlesztése is beletartozik. 

A terv megvalósulása esetén nem várható semmiféle környezetre jelentős mértékű káros hatás, az 

előírások, szabályok betartása esetén. 

 

16. A  MEGVALÓSULÁS  SORÁN  VÁRHATÓ  JELENTŐS  KEDVEZŐTLEN  KÖRNYEZETI 

HATÁSOK  MEGELŐZÉSÉRE,  CSÖKKENTÉSÉRE,  ELLENSÚLYOZÁSÁRA  IRÁNYULÓ 

TELEPÜLÉSTERVI INTÉZKEDÉSEK 

A  környezeti  értékelésben  bemutattuk  az  új  tervben  szereplő  változásokat  és  azok  hatásait 

kiemeltük,  hogy  a  tervben  szereplő  módosítások  környezeti  hatása  a  tágabb  és  a  közvetlen 

környezetben nem jelentős. 

Az  övezeti  és  egyéb  védelmi,  korlátozó  szabályok  betartása,  az  alátámasztó  munkarészben  is 

megfogalmazásra  kerülő,  a  környezetminőség  megőrzését,  javítását  célzó  javaslatok 

figyelembevétele, azaz a terv megvalósulása nem eredményezi a környezeti állapot, a környezeti 

elemek károsodását. 

A  meglévő  konfliktusok,  a  mezőgazdasági  területek  egy  részének  parlagon  hagyásának, 

műveletlenségének  a  településtervtől  független  társadalmi,  gazdasági  okai  vannak,  amelyek 

elvezethetnek a táj jellegének, rendeltetésének megváltozásához. Ezek a jóval nagyobb térségre, az 

ország  egész  területére  jellemző  és  ható  folyamatok  csak  magasabb  szintű  beavatkozásokkal 

változtathatók meg,  amelyre  sem egy  települési  önkormányzatnak,  sem  a  településtervezőknek 

nincs hatásköre. 

 

17. MONOTORING JAVASLAT‐ÉRTÉKELÉS A FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOKRA 

A  monitoring  célja  a  környezeti  elemek  és  rendszereik  állapotában  történő  időbeli  változások 

követése, bemutatása. Monitorozásra a településtervek esetén valójában a tervek felülvizsgálata, 

módosítása  során  van  lehetőség.  Ekkor  lehet  a  településterv,  a  település  főbb  mutatóit 

összehasonlítani. A beépítés változása a beépített területek nagyságával, az épületek számával, a 

tájhasználat  módosítása  a  különböző  művelési  ágak  területi  kiterjedésének  összehasonlításával 

lehetséges. 

 A  környezeti  állapot,  a  környezeti  elemek  változásának  kimutatásához  általában  település‐

specifikus mérési  adatok  szükségesek,  amelyek  azonban  a  települések  többségénél  nem  állnak 

rendelkezésre.  A  közlekedési  és  a  közmű  szakterületen  kívül  mérhető  és  ellenőrizhető  adatok 

nemigen állnak rendelkezésre. 

A  külterületeken,  a  szőlőkataszteri  területeken,  ahol  esetleg  létesül majd  családi  pincészet,  ott 

szükséges lehet a talaj‐ és a felszín alatti vízszennyezés ellenőrzése. 
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A belterület és a gyógyfürdő közvetlen környezetében is szükséges lehet még különböző emissziók, 

kibocsátások – zajterhelés, légyszennyezés – alakulásának az ellenőrzése, de a környezeti értékelés 

készítője szerint ezt csak a jelenleginél nagyobb forgalom és beépítés esetén indokolt. 

 

18. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 

Egerszalók  hatályos  településszerkezeti  terve  és  helyi  építési  szabályzata  2018‐ban  került 

jóváhagyásra.  A  településrendezési  eszközök  módosítását  az  Önkormányzat  2021‐ben 

kezdeményezte, tekintettel arra, hogy az elmúlt néhány évben az építésügyi, településtervezési és 

területrendezési jogszabályok jelentős mértékben megváltoztak. 

Módosult többek között az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, az országos 

településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  kormányrendelet,  életbe  lépett 

Magyarország  és  egyes  kiemelt  térségeinek  területrendezési  tervéről  szóló  2018.  évi  CXXXIX. 

törvény, és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló 

9/2019 (VI.14.) MvM. rendelet. Jelen munka szempontjából a területrendezési törvény mellett, a 

legaktuálisabb  a  419/2021.  (VII.15.)  Kormányrendelet,  a  településtervek  tartalmáról, 

elkészítésének  és  elfogadásának  rendjéről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos 

jogintézményekről szóló jogszabály. 

Egerszalók Önkormányzata a jogszabály elfogadását követően 2021. decemberében indította el a 

településterv felülvizsgálatát a kormányrendeletben meghatározott tartalommal. 

Így  ez  a  dokumentum,  a  települési  környezeti  értékelés  Egerszalók  község  új  településtervének 

környezeti vizsgálati és értékelési megállapításait tartalmazó dokumentum. 

A településterv a beépítés feltételeinek, az építési követelményeknek, a tájhasználattal kapcsolatos 

jogoknak és kötelezettségeknek a megállapítására hivatott, a környezeti ártalmak legkisebbre való 

csökkentése, a természeti és épített örökség értékeinek megőrzése mellett. 

A  környezeti  értékelés  célja,  hogy  a  terv  megvalósulása  során  várható  környezeti 

következményeket  feltárja,  hogy  a  környezeti  szempontból  kedvezőtlen  változtatások  már  a 

tervezés során felismerhetők és kiküszöbölendők legyenek, és a környezeti elemek és rendszerek, 

az  emberek  egészségi  állapota  és  életminősége  érdekében  szükséges  intézkedések  a  tervbe 

beépüljenek. 

A  környezeti  értékelés  Egerszalók új  településtervének a hatályos  tervhez  képest bekövetkezett 

változásait  elemezte,  és  kiemelte  a  környezet  állapotára  jelentős  hatást  gyakorló  folyamatokat, 

változásokat. 

Megállapította,  hogy  a  településtérbeli  fejlődését  csak  egészen  kis  mértékben  befolyásolják  a 

tervezett  fejlesztések.  A  fejlesztések  és  a  változások  –  pl.  a  külterületi  sportterület  elhagyása‐, 

illeszkednek Egerszalók meglévő tájszerkezetébe.  

A  tervben  javasolt  tájhasználati  változások  a  HÉSZ‐ben  rögzített  környezetvédelmi, 

természetvédelmi,  zöldfelületi  és  közmű  előírások  betartása  esetén  sem  a  meglévő 

területhasználatra, sem egymásra nem lesznek zavaró hatással. 

 

Az új terv célja: 

‐ Egerszalók  község  településterve  és  a  magasabb  szintű  tervek,  jogszabályok  közötti 

összhang biztosítása 

‐ Egerszalók község településfejlesztési tervében szereplő célok érvényesítése a HÉSZ‐ben 

és a szabályozási tervben 
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‐ A  tényleges  területhasználat  és  az  új,  megváltozott  települési  igények,  döntéseknek 

megfelelően egységes terv kidolgozása a teljes közigazgatási területre 

 

Kiemelten a terv táj‐ és természetvédelmi céljai: 

 

‐ a  természeti  területek  természetközeli  állapotának  megőrzése,  fenntartása  a 

jogszabályokban előírt módon 

‐ az  ökológiai  hálózatba  tartozó  területek  jelenlegi,  természetközeli  állapotának 

fenntartása 

‐ az értékes fajok, tájképi értékek megőrzése 

‐ a zöldfelületek védelme, a zöldfelületi rendszer fejlesztése. 

 

Kiemelten a terv környezetvédelmi céljai: 

 

‐ Egerszalók község környezetminőségének fenntartása, javítása 

‐ a  település  szennyeződésérzékenysége miatt a  talaj,  a  felszíni és a  felszín alatti  vizek 

fokozott védelme, 

‐ a termőföld védelme érdekében a máscélú igénybevétel minimumra csökkentése 

‐ a  légszennyező  források  kialakulásának  megelőzése,  a  levegőminőség  figyelemmel 

kisérése 

‐ a környezetet többféle szempontból kedvezőbbé tevő zöldfelületi fejlesztések – közkert, 

erdőterület bővítés – megvalósítása, külterületen a vonalas zöldfelületi elemek – fasor, 

mezővédő erdősávok – tudatos megvalósítása 

 

 A  terv  az  érdekelt  államigazgatási  szervek  adatszolgáltatása  alapján  pontosította  az  ökológiai 

hálózatba  tartozó  területek  lehatárolását.  A  tervezett  területhasználati  változások  az  értékes 

növény‐ és állatvilágot nem veszélyeztetik, az élővilágra nincsenek kedvezőtlen hatással. 

A  természetvédelem  által  érintett  és  a  tájképvédelmi  szempontból  kiemelt  figyelmet  érdemlő 

területeken a tájhasználati hagyományok megőrzését, a tájkarakter megerősítését szolgáló övezeti 

rendszer és tájhasználat került meghatározásra. 

A települési környezeti értékelés olyan környezeti szempontból lényeges folyamatokra is felhívta a 

figyelmet, amelyek meghaladják a településterv lehetőségeit. 

A település életében a mindennapokban fokozott figyelem, ellenőrzés szükséges: 

‐ az építési és egyéb engedélyezések, a beruházások megvalósítása során a környezeti és 

zöldfelületi feltételek betartására, különösen az ingatlanokon a kötelező  

‐ zöldfelületi  arány  kialakítására,  a  külterületi  szennyvízkezelés  és  építkezések 

szakszerűségének ellenőrzésére 

‐ a gazdasági telephelyek engedélyezése során a környezeti szempontból elérhető legjobb 

technológiai alkalmazása érvényesítése  

‐ klímabarát,  az  alkalmazkodást  elősegítő,  az  éghajlatváltozás  hatásait  mérséklő 

megoldások engedélyezése 

‐ a  zöldfelületek  szakszerű,  a  rendeltetésnek  megfelelő  kialakítása  mellett,  a  tájképi, 

ökológiai, az előírt növényválasztási szempontokat is figyelembe vevő megvalósítása. 
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Összefoglalva megállapítható, hogy tervben szereplő módosítások, változások környezeti hatása, a 

környezeti  elemeket  és  rendszereket  csekély  mértékben  érinti,  és  nem  várható  a  terv 

következtében a környezetet kedvezőtlenül érintő hatás. 
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polgármester 

 

Egerszalók Község Önkormányzata 

Egerszalók 

Sáfrány u. 7. 

3394 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Egerszalók Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] alapján 

az ESA/366-8/2022. számú levelében megkereste a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság), 

hogy adatszolgáltatást kérjen Egerszalók község településfejlesztési és rendezési terv készítése kapcsán. 

Megkeresésükre a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 37. §. (4) bekezdésének alapján az alábbi tájékoz-

tatást adjuk: 

Egerszalók Község város közigazgatási területén található védett területek és kategóriák: 

1. Országos jelentőségű védett természeti területek 

Egerszalók közigazgatási területén az Egerszalóki Öreg-hegy kaptárköve Természeti Emlék és az Egersza-

lóki Menyecske-hegy kaptárkövei Természeti Emlék országos jelentőségű védett természeti terület találha-

tó. 

2.  Természeti Területek 

Kérjük, hogy a terv készítése során a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 15. § (1) pontjában 

szereplő feltételeknek eleget tevő összes területet tervezett természeti területként kezeljék. Ezeken a terüle-
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teken kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes életközösségek (növénytársulások) és élőhe-

lyek megóvására. 

3.  Természetközeli területek 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 30/A. 

§ (1) bekezdése értelmében a mocsár, a nádas és a sziklás terület természetközeli területnek minősülnek. 

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése értelmében a természetközeli területeken épületet elhelyezni nem 

lehet. 

4. Érzékeny természeti területek (ÉTT) 

Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rende-

let 2. számú mellékletében foglaltak szerint Egerszalók közigazgatási területén kiemelten fontos érzékeny 

természeti terület található. 

5.  Natura 2000 területek 

Egerszalók község területét a Natura 2000 hálózat nem érinti. 

6. Országos ökológiai hálózat területei 

Egerszalók közigazgatási területe az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete által érintett. 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 27. §-a 

határozza meg az ökológiai hálózatra és annak elemeire vonatkozó előírásokat. Kérjük, ezeket vegyék fi-

gyelembe a tervezés során. 

A helyi jelentőségű természetvédelmi területek esetében a település jegyzője az illetékes természetvédelmi 

hatóság. 

Az esetleges régészeti szempontból védett területeket, valamint a műemlékeket illetően pedig a Heves Me-

gyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály a területileg illetékes szerv. 

Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból a tervek készítése során az alábbi jogszabályokat 

kérjük figyelembe venni: 

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

- A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. 

- A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

- A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 

- A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. 

(XII. 11.) Korm. rendelet 

- Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendelet 
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- A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról 

szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendeletet 

- A területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 

- A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. 

(VIII.7.) Kormányrendelet 

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014 (XII. 31.) Korm. 

rendelet 

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

- A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékek-

ről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 

- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rende-

let. 

- A környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet. 

 

Fentieket kérjük a településfejlesztési és rendezési terv készítése során figyelembe venni, és az elkészült 

terveket a Környezetvédelmi Hatóság részére megküldeni véleményezésre. 

Az eljárás további szakaszaiban részt kívánunk venni. A dokumentációt elektronikus formában kérjük.  

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

Kelemen Zoltán 

főosztályvezető 

 

 

 

Értesül: 

1. Egerszalók Községi Önkormányzat– ESZALOK HK: 646079342 

e-mail: foepiteszegerszalok@gmail.com   

2. Iratokhoz 

mailto:foepiteszegerszalok@gmail.com
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Tárgy: Egerszalók község településterveinek készítése, előzetes 
tájékoztatás, adatszolgáltatás

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom: 

A település közigazgatási területén a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 3/5. sz. melléklete és a 19. § (1) 
bekezdés 13. pontja szerinti honvédelmi és katonai célú terület övezetébe tartozó honvédelmi 
rendeltetésű ingatlant nem tartunk nyilván.

A tárgyi módosítás a honvédelem érdekeit nem érinti, a Magyar Honvédség nemzeti és 
szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban 
külön észrevételt nem teszek. 

Nyilatkozom, hogy a további véleményezési eljárásban részt kívánok venni, a 
véleményezési dokumentációra elektronikus formában tartok igényt. Jelen állásfoglalást, mint 
a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 14. sz. mellékletének 14. pontjában és a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 9. sz. mellékletének 20. pontjában, valamint a 419/2021. (VII.15.) Korm. 
Rendelet 11. melléklet táblázatának 21. sorában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, 
figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. § 
(10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf
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Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Varga László főtanácsos (tel.:+36 (1) 474-1126; HM 022-22-267; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 
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