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1. HELYZETFELTÁRÁS 
 

1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK 

 
Egerszalók Heves megye  északkeleti  részén,  a Mátra és  a Bükk  közötta  Laskó‐patak  völgyébenEger 
délnyugati szomszédjaként helyezkedik el.  
Közigazgatási határai: 
‐ északon: Egerbakta 
‐ keleten: Eger 
‐ délen:Demjén 
‐ nyugaton: Egerszólát 
 
Észak‐ Magyarország  régióban Heves megye Egri  járásában helyezkedik el.  Község, mely Egerszólát 
Község  Önkormányzat  Képviselő‐testületével  Közös  Hivatalt  működtet  Egerszalóki  Közös 
Önkormányzati Hivatal néven.  
Egerszalók közigazgatási területe: 2310,6342ha 
Ebből belterület: 232,6419ha 
Külterület: 2044,8843ha 
Zártkert: 33,1080ha 
 
A  település  közvetlen  elérését  a  3.  sz.  és  a  25.  sz. 
főutakhoz kapcsolódóa 24129 j. Demjén bekötő út és a 
2416  j. Gyöngyös‐Verpelét‐Eger összekötő út biztosítja. 
Egerszalók településtől az M3 autópálya ~18 km‐re délre 
található.  2018.  novemberében  átadták  az  M25‐ös 
főútat,  így  a  K2‐es  úton  Eger  irányában  is  könnyen 
elérhető a település. 
 
Egerszalók‐ Budapest   132,2km 
Egerszalók‐ Eger       6,5km 
 
Egerszalók  az  Egri  Járás  tagja,  mely  az  Észak‐
magyarországi  Régióban  egyedül  állóan  dinamikusan 
fejlődő  területen  működik.  A  járást  22  Heves  megyei 
önkormányzat  alkotja.  Eger,  Andornaktálya,  Bátor, 
Demjén,  Egerbakta,  Egerbocs,  Egercsehi,  Egerszalók, 
Egerszólát,  Feldebrő,  Felsőtárkány,  Hevesaranyos, 
Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, 
Szarvaskő, Szúcs, Tarnaszentmária, Verpelét települések 
kiváló adottságú környezete elsődlegesen a turizmusnak 
kedvez,  ezen  belül  kiemelt  jelentőségű  a  gyógy‐  és 
termálvíz kincs, amely leginkább az egészség turizmust állítja előtérbe. A természeti környezet alapja 
az  évszázados  szőlő  és  bortermelésnek.  Az  Egri  történelmi  borvidék  mintegy  5000  hektárnyi 
szőlőültetvénye a Bükk hegység déli lankáin terül el. A borvidék két eredetvédelmi körzetre, az Egrire 
és a Debrőire  tagozódik,  így Eger várost és következő 17 községet  foglalja magába: Andornaktálya, 
Demjén,  Egerbakta,  Egerszalók,  Egerszólát,  Felsőtárkány,  Kerecsend,  Maklár,  Nagytálya,  Noszvaj, 
Novaj, Ostoros, és Szomolya az Egri, illetve Aldebrő, Feldebrő, Tófalu és Verpelét a Debrői körzetbe. 

A  régió  központi  szerepkörű  városa  Eger.Vonzáskörzetének  kialakulásában  jelentős  szerepe  volt  a 
második világháború után megindult a megyeközpontok tervszerű fejlesztésének, mely által jelentős 
gazdasági  fejlődés  volt  tapasztalható.  Az  1960‐as  évektől  a  város  szívóhatásának  köszönhetően 

1‐1. ábra: Egri Járás települései 
/Forrás:http://www.jaras.info.hu/wp‐

content/uploads/2012/05/jarasok_terkepe2.jpg/ 
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jelentősen gyarapodott a népességszám, főleg a környező falvakból beáramló tömegek miatt. Az 1980‐
as évektől kezdve viszont ellentétes irányú folyamat rajzolódott ki, mivel egyre hangsúlyosabbá vált az 
Egerből  a  környező  falvak  irányába  történő  kiköltözés.    A  város  körüli  10  faluból  az  elmúlt  két 
évtizedben  –  részben  az  erőteljes  kivándorlás  hatására  –  kialakult  és  megerősödött  egy  szűk 
agglomerációs gyűrű. A vándorlási folyamatok kiegyenlítődése már megkezdődött. 
Eger város körül a jelenlegi településszerkezet a következő településcsoportokra oszlik: agglomerálódó 
települések  gyűrűje,  jelenlegi  vonzáskörzetet  alkotó  települések,  illetve  a  potenciális  vonzáskörzet 
települései (ez utóbbi két részre osztható: falvakra és öt funkcióhiányos kisvárosra). A teljes terület 
mintegy 2200 négyzetkilométerén az egrieket is beleszámítva szűk 200 000 ember él. A város valós 
vonzáskörzete összesen 27 település Eger városán felül. 

(forrás: http://www.eger.hu/public/uploads/I_fejezet.pdf) 
 

Eger  által  nyújtott  szolgáltatások  az  agglomerációban 
található települések számára: 

Az  agglomeráció  települései  által  nyújtott 
szolgáltatások: 

•  Közigazgatás, intézményrendszer 
•  Egészségügy ellátás, szakellátás 
•  Középfokú‐ és felsőoktatás, szakképzés 
•  Kultúra és történetiség, közművelődés 
•  Munkahely 
•  Kis‐ és nagykereskedelmi szolgáltatások 
•  Üzleti és pénzügyi szolgáltatások 
•  Kommunális szolgáltatások 

•  Munkaerő 
•  Rekreációs tevékenység 
•  Természeti, táji értékek 
•  Lakóterület 
•  Mezőgazdasági termékek, borászat 
•  Alternatív ipari területek 

táblázat: Eger és agglomerációjának együttműködése 

 
Eger  Heves megye  legfontosabb  kereskedelmi  körzete.  A  2009‐2010‐ben  lezajlott  vevőszámlálások 
során azt állapították meg, hogy a belvárosi üzletek vevőinek 66%‐a, a nagyáruházak vevőinek 62%‐a 
volt egri lakos. Korábbi adatokkal összehasonlítva egyértelműen megállapítható, hogy a vidékről bejáró 
vásárlók számaránya csökkent (az 1980‐as 46%‐ról 38%‐ra). 
A vásárlások gyakorisága viszont növekedett. 2009‐2010‐ben 19 település (1980‐ban 13 település) esetében 
10  fölött  volt  a  100  lakosra  jutó  vásárlások  száma,  4  település  (1980‐ban 2  település) esetében 15  fölötti 
értéket mértek. Kereskedelmi szempontból ezek a leginkább Egerhez vonzódó települések: Egerszalók, 
Felsőtárkány, Ostoros és Szarvaskő. 

Eger kiskereskedelmi vonzáskörzete a 100 lakosra jutó heti 
vásárlások száma, 2010‐2011 

/Forrás:  Eger  komplex  vonzáskörzetének 

dinamikai  vizsgálata  (Bodor  Norbert,  Pénzes 

János,  Tér  és  Társadalom  26.  évf.  3.  szám, 

2012)/ 
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A 2001‐es  népszámlálási  adatok  alapján a  foglalkoztatottságot  tekintve 29  település  tartozott  Eger 
vonzáskörzetébe, ahonnan összesen 7103 fő járt be naponta Egerbe dolgozni (Szarvaskő ekkor még 
közigazgatásilag  Eger  része  volt,  azonban  okkal  feltételezhető,  hogy  szintén  Eger  vonzáskörzetét 
alkotta).  1980‐ban  22  település  tartozott  ebbe  a  kategóriába,  ahonnan  7800  fő  ingázott  a 
megyeszékhelyre.  Következtetésként  elmondható,  hogy  bővült  a  vonzott  települések  köre,  de 
jelentősen csökkent az egy településre jutó bejáró dolgozók abszolút száma. Az érintett települések 
esetében  azonban  elmondható,  hogy  az  ingázók  száma  növekedett  a  helyben  munkát  végzők 
számához képest, ami elsősorban a helyi munkalehetőségek szűkülését mutatja. 
Egerszalók nem  rendelkezik  sem általános  iskolai  sem középfokú oktatási  intézménnyel,  így  itt  is  a 

megyeszékhellyel való kapcsolatát kell vizsgálnunk. Eger Heves megye legfontosabb oktatási központja 
mind  a  felsőoktatást, mind  a  középfokú  oktatást  tekintve. Oktatási  szerepköre  a megyeszékhelyek 
rangsorában is kiemelkedő. A 2010/2011‐es tanévben a város középfokú oktatási vonáskörzetét 100 
község alkotta.  

 
 
 
 
 

Eger foglalkoztatási vonzáskörzete az Egerbe ingázóknak a foglalkoztatottakhoz viszonyított 
aránya alapján, 2001

/Forrás:  Eger  komplex  vonzáskörzetének 

dinamikai  vizsgálata  (Bodor  Norbert,  Pénzes 

János,  Tér  és  Társadalom  26.  évf.  3.  szám, 

2012)/ 

Eger középfokú oktatási vonzáskörzete az Egerben tanuló középiskolások 100 lakosra 
vetített száma alapján a 2010‐2011‐es tanévben 

 

/Forrás:  Eger  komplex  vonzáskörzetének 

dinamikai  vizsgálata  (Bodor  Norbert,  Pénzes 

János,  Tér  és  Társadalom  26.  évf.  3.  szám, 

2012)/ 
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1.2.  TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 
1.2.1. Nemzeti Fejlesztés 2030‐ Országos Fejlesztési Koncepció és Országos 

Területfejlesztési Koncepció (2013. november) 
 
Az Országgyűlés Magyarország Alaptörvényébe  foglalt,  a  fenntartható  fejlődés, a  jövő nemzedékek 
lehetőségeinek  védelme  és  a  nemzeti  erőforrásainkkal  való  hosszú  távú  felelős  gazdálkodás 
követelményeinek  érvényesítése  érdekében  tekintettel  a  hazai  és  globális  kihívásokra,  valamint  a 
fenntartható  fejlődésre  vonatkozó  nemzetközi  és  közös  európai  célkitűzésekre,  tekintettel  hazánk 
jövőképére, miszerint Magyarország 2030‐ra Kelet‐Közép Európa gazdasági és  szellemi  központjává 
válik, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő 
versenyképes  gazdasággal,  gyarapodó  népességgel,  megerősödött  közösségekkel,  javuló 
életminőséggel  és  környezeti  állapottal,  számolva  azzal,  hogy  a  fejlesztés  és  a  fenntarthatóság 
biztosítása  valamennyi  nemzeti  erőforrás  (az  emberi,  a  társadalmi,  a  természeti  és  a  gazdasági 
erőforrások) kiegyensúlyozott, egymással összhangban  lévő megőrzését,  fejlesztését  igényli, ezért a 
fenntartható  fejlődés  követelményeinek  érvényesítése  valamennyi  szakpolitikai  terület  számára 
feladatokat ad,  figyelembe véve a széles körű társadalmi egyeztetés tapasztalatait, az 1/2014.  (I.3.) 
OGY  határozattal  elfogadta  a  Nemzeti  Fejlesztés  2030  ‐  Országos  Fejlesztési  és  Területfejlesztési 
Koncepciót (a továbbiakban: Koncepció). 
 
Átfogó fejlesztési célok 
 
A nemzeti jövőkép elérése érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030‐ig szóló átfogó fejlesztési célt 
fogalmaz  meg.  A  célok  –  az  OFTK  hosszú  távú  teljes  tervezési  szemléletének  megfelelően  –  a 
társadalom  és  a  gazdaság  egészének,  valamint  minden  ágazatnak,  térségi  és  helyi  szereplőknek 
szólnak,  beleértve  a  társadalom  és  a  gazdaság  környezethez  való  viszonyulását,  a  környezeti 
szempontokat,  továbbá  kirajzolják  azokat  a  fejlesztési  súlypontokat  is,  amelyekre  a  középtávú  – 
fókuszált – fejlesztési feladatok épülhetnek.  
 
Átfogó  célok  a  gazdasági  és  társadalmi  fordulatra  ösztönöznek, és  a  lehetséges  kitörési  pontokra 
irányulnak az alábbiak szerint:  
 

/Forrás:  Eger  komplex  vonzáskörzetének 

dinamikai  vizsgálata  (Bodor  Norbert,  Pénzes 

János,  Tér  és  Társadalom  26.  évf.  3.  szám, 

2012)/ 

Eger komplex vonzáskörzete az átlagtól való eltérés alapján 
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1. Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés 
2. Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom 
3. Természeti  erőforrásaink  fenntartható  használata,  értékeink  megőrzése  és 

környezettünk védelme 
4. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Specifikus célok 
 
Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenhárom specifikus célt tűz ki, köztük hét szakpolitikai 
jellegű  célt  és  hat  területi  célt.  A  specifikus  célok  nemzeti  jelentőségű  ágazati  és  területi 
tématerületeket ölelnek fel. A célok – az OFTK hosszú távú teljes tervezési szemléletének megfelelően 
– a  társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak,  térségi és helyi szereplőknek 
szólnak, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú – fókuszált – 
fejlesztési feladatok épülhetnek. Specifikus célokat a lehetséges kitörési pontokra és fordulatot igénylő 
területek alapján határozták meg, az alábbiak szerint:  
 

1. Versenyképes, innovatív gazdaság  
2. Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség‐ és sportgazdaság 

2. ábra Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció 
célrendszere 
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3. Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ‐ellátás 
4. Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+F+I  
5. Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 
6. Jó állam: szolgáltató állam és biztonság 
7. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme 
8. Az ország makroregionális szerepének erősítése 
9. A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat  

Cél  a  településhálózat  egységes  elvek  alapján  történő  fejlesztése,  a  többszintű  településhálózati 
kapcsolatok  kiegyensúlyozott működtetése,  korszerű  várospolitika  és  városfejlesztés,  a  városhálózati 
kapcsolatrendszer  javítása,  a  térszerkezet  funkcionális  fejlesztése,  Budapest  és  térsége  fejlesztési 
potenciáljának kiteljesítése, ugyanakkor a többközpontú térszerkezet kialakítása.  

10. Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 
Cél – a Nemzeti Vidékstratégiával összhangban – a vidéki térségek táji és közösségi értékeire, természeti 
erőforrásaira,  táji,  kulturális,  valamint  épített  örökségeire  és  értékeire  alapozott  fejlesztése.  Célunk 
továbbá  a  speciális  térségi  vidékfejlesztési  problémák  kezelése,  az  elmaradott  vidéki  térségek 
felzárkóztatása,  a  közszolgáltatásokhoz  való  hozzáférés  biztosítása  és  a  foglalkoztatás  növelése  a 
hátrányos helyzetű vidéki térségekben.  

11. Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 
Cél a kiemelkedő táji értékeket képviselő térségek, kultúrtájak értékőrző fejlesztése, a táji értékeikben 
rejlő potenciál kibontakoztatása és az egyedi karakterükre építő térség integrált kezelése. 

12. Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 
Cél  a  leszakadó,  hátrányos  helyzetű  térségek,  külső  és  belső  perifériák  fejlesztése  speciális 
gazdaságpolitikai  eszközökkel,  a  saját  meglévő  társadalmi  és  gazdasági  erőforrásaik 
kibontakoztatásával,  valamint  a  közszolgáltatásokhoz,  a  tudáshoz,  a  közművelődéshez  történő 
hozzáférés biztosításával, elérhetőségének javításával. 

13. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása 
Cél  egy  olyan  közlekedési  struktúra  kialakítása,  ami  elősegíti  a  társadalmi  mobilitást,  a  különböző 
területi  szintek  gyors  és  könnyű  elérhetőségét,  ezáltal  kialakítva  egy  dinamikus  térségi 
kapcsolatrendszert, amelynek révén valamennyi szolgáltatás elérhetővé válik egy település vagy térség 
szűkebb és tágabb környezetének egyaránt. Így biztosítható, hogy az egyes térségek képesek legyenek 
hatékonyan kiaknázni gazdasági potenciáljukat, ezzel erősítve a piaci versenyképességüket.  
 

Nemzeti prioritások 
 
A fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája illetve a 
2014–2020‐as  programozási  és  fejlesztési  időszakban  rendelkezésre  álló  uniós  fejlesztési  források 
képezik.  Ezért  az  OFTK  a  nemzeti  szükségletekből  és  sajátosságokból  kiindulva  középtávon  (2014–
2020) kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak a kibontakozását  
szolgálhatják.  Ezek  a  fókuszok  a  beavatkozási  területeket  szándékosan  koncentrálják,  bizonyos 
értelemben szűkítik. Az OFTK céljai kijelölik a 2014–2020‐as Európai Unió fejlesztési és programozási  
időszakához kötődő hazai fejlesztéspolitika fő területeit, figyelembe véve az Európai Unió 2014–2020 
között meghatározott tematikus célkitűzéseit és prioritásait.  
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A  koncepció  nagy  hangsúlyt  fektet  a  humán,  társadalmi,  természeti  és  gazdasági  erőforrások 
feltárásával, kiaknázásával és térségben tartásával, a helyi gazdaság (helyi termékek, hungarikumok, 
tudatos  fogyasztói  szokások)  dinamizálásával  történő  versenyképesség  növelésére,  mely  által  a 
települések gazdaságilag, társadalmilag és környezetileg fenntartható pályára léphetnek. A társadalmi 
integrációval,  és  a  békés  egymás mellett  élés  kultúrájának  erősítésével,  az  öngondoskodás  és  a  jó 
közösségi  példák,  megoldások  ösztönzésével  a  szegregációs  folyamatokat  megállítására  törekszik. 
Kiemelt fejlesztési területet képeznek a településeink sajátos vidéki értékeket megőrző, azokra építő 
fejlesztése,  felzárkóztatása,  beleértve  a  társadalmi,  közösségi,  gazdasági  és  infrastrukturális 
fejlesztéseket.  Kulcsfontosságú,  hogy  a  falvak,  vidéki  települések  népességmegtartó  képessége 
erősödjék.  Kiemelten  fontos  a  vidéki  térségek  gazdaságának  megerősítése.  Az  agrár‐  és 
élelmiszergazdaságon  túl  a  vidéki  térségek  jövője  szempontjából  kulcsfontosságú  a  vidéki 
foglalkoztatást  biztosító  további  gazdasági  ágazatok  fejlesztése,  a  gazdasági  diverzifikáció,  a  helyi 
gazdaság megerősítése. 

 
A vidéki térségek népességeltartó és –megtartó képességének javítása érdekében tájaink értékeinek, 
erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes agrártermelés, az élelmezési és élelmiszerbiztonság 
megteremtése, a vidéki gazdaság  létalapjainak biztosítása, a vidéki  foglalkoztatás növelése, a vidéki 
közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása a cél.   
Beavatkozási területek:  

 a  foglalkoztatást  és  a  természeti  erőforrások  fenntartható  módon  történő  felhasználását 
biztosító, életképes agrár‐ és élelmiszergazdaság, valamint termelés szerkezet kialakítása,  

 törekedni  kell  az  egészséges  élelmiszerek  előállítására,  a  hozzáadott  érték  növelésére, 
valamint kiemelten kell foglalkozni a kertészet és az állattenyésztés fejlesztésével, az ökológiai 
gazdálkodás erősítésével a genetikai alapok, és a GMO‐mentesség megőrzése érdekében,  

 a minőségi magyar termékek, élelmiszer‐feldolgozás megtartása, „újjáélesztése",  

 az élelmiszerbiztonság erősítése,  

 a helyi és magyar termékekkel kapcsolatos fogyasztói tudatosság erősítése, a helyi termékekre 
épülő közétkeztetés és a gasztronómiai kultúra javítása,  

 a  természet‐,  táj‐  és  környezetvédelem  szerepének  erősítése,  a  biológiai  sokféleség 
megőrzése,  a  vidéki  örökség,  vidéki  térségeink  táji,  társadalmi,  gazdálkodási  és  építészeti 
értékeinek  megőrzése  és  értékalapú  fejlesztése,  a  hagyományápolás  és  a  helyi  identitás 
erősítése,  

 kiegyensúlyozott város‐vidék kapcsolatok megteremtése,  

3. ábra Nemzeti prioritások
és  fejlesztési  területek
2014‐ 2020 
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 a vidéki értékekre és az ott történő települési infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztésekre 
alapozva a vidéki életforma presztízsének javítása, a fiatalok vidékre településének ösztönzése,  

 kiegyensúlyozott föld‐ és birtokszerkezet kialakítása,  

 az  önfenntartó  családi  gazdaságok  erősítése,  a  saját  szükségletre  történő  kertművelés  és 
állattartás  ösztönzése,  demográfiai,  szociális  földprogramok  és  komplex  tájgazdálkodási 
programok megvalósítása,  

 a  kulturális  és  közösségi  létesítmények,  könyvtárak,  népfőiskolák,  tájközpontok, 
kutatóintézetek hálózatának bővítése és megerősítése,  

 a  helyi  értékek  és  történetekhez  kapcsolódó  kulturális  szolgáltatások  fejlesztése  az  egyéni 
tudás, a versenyképesség megszerzése érdekében,  

 a  helyi  és  vidéki  térségek  gazdasági  együttműködéseinek  a  javítása,  a  helyi  termékek 
piacszervezésének és a közvetlen értékesítés lehetőségeinek az erősítése,  

 a helyi gazdaság bel‐ és külpiacainak pozicionálása, a termelők érdekeltségével és részvételével 
megvalósuló kereskedelmi hálózatok, értékesítési csatornák kialakítása,  

 gazdasági  diverzifikáció,  valamint  a  vidéki  térségek  bekapcsolása  a  gazdaságba  és  a 
turizmusba. 

 
A várostérségek fejlesztésének szempontjai: 
Noszvaj, mint  Heves megye  székhelyének  szomszédja  számára  is  kiemelten  fontos  a  várossal  való 
harmonikus  együttműködés.  A  város‐vidék  egységes  rendszert  alkot.  A  városi  centrumok  központi 
funkciókat  látnak  el,  amelyek  elérhetőségét/hozzáférhetőségét  biztosítani  kell  minden  potenciális 
érintettnek. A városkörnyéki falvak a lakó‐ és rekreációs funkciókon kívül szerepet játszanak a városok 
élelmiszerellátásában  és  az  ökológiai  hálózatok,  a  városok  körüli  zöld  gyűrűk,  zöldfelületek 
biztosításában. 

 Teret  kell  nyerniük  a  várostérségi  települések  által  közösen  kialakított  és  megvalósított 
fejlesztéseknek, és csökkennie kell a települési szinten kiosztott és a pályázati úton elérhető 
fejlesztési  közpénzek  jelentőségének.  A  fejlesztések  a  térség  egészének  javát  szolgálják,  az 
erőforrások  települések  közötti  funkcionális  és  harmonikus  elosztásával.  Mindez  dedikált 
forráskereteken,  térségi  együttműködésben  kialakított  helyi‐térségi  projektcsomagok  vagy 
programok  formájában  nyilvánulhat  meg,  különösen  az  uniós  fejlesztési  források 
felhasználásakor.  

 Természetesen a nagyobb városainkban – különösen a húszezer fő feletti városainkban – külön 
erőforrásokat  kell  fordítani  a  városi  központok  fejlesztését  szolgálói  sajátos  akciókra  is  (ld. 
városfejlesztési prioritások). Ugyanakkor kialakítandók a vidékies települések sajátosságainak 
megfelelő fejlesztések is, és a kettőnek szinergiában kell lennie egymással.  

 A várostérségek fejlesztéseit központilag orientálni kell, összhangban a kormányzati és megyei 
szintű fejlesztésekkel. Fontos, hogy e tárgykör sokszínű legyen, lehetőséget adva a komplex és 
integrált megközelítések alkalmazására, kiterjedve a települési infrastruktúrára, a közösségi és 
közúti közlekedésre, a gazdaságra és helyi gazdaságra, a foglalkoztatásra, a közszolgáltatásra, 
a társadalmi felzárkózásra, a tudatformálásra vagy akár a képzésekre.  

 Minden területi alapú tematikus fejlesztés esetében törekedni kell arra, hogy a beavatkozás 
terei itt is egy vagy több várostérségből épüljenek fel (pl. a területpolitika vagy egyes ágazati 
politikák kiemelt térségei). Így válhat a fejlesztések területi „építőelemévé” e valós helyi szintű 
térszerveződés.  

 Együtt‐tervezés:  nem  csak  a  közpénzekből  megvalósuló  térségi  fejlesztésekben,  de  a 
települések  gazdálkodásában  és  tervezésében  (ld.  terület‐  településrendezési  és 
településfejlesztési tervezés, helyi adópolitika) is a térségi, a várost és vonzáskörzetét szerves 
egységben kezelő szemléletet és gyakorlatot kell alkalmazni.  

 Törekedni kell a természeti környezet értékeinek megőrzésére, a belső városi zöldfelületek és 
a várost övező ökológiailag értékes területek közti kapcsolatok erősítésére.  
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 Helyi  gazdasági  kapcsolatok  fenntartható  fejlesztése  szempontrendszerének  kidolgozása, 
különös tekintettel a helyi erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra és a mobilitási igények 
mérséklésére. 

 Közösségfejlesztés, a helyi kezdeményezések ösztönzése. 

 A  helyi  gazdasági  együttműködések  és  termékek  előállításának  és  térségen  belüli 
értékesítésének az ösztönzése. 

  A város és térsége élelmiszerellátásának helyi és térségi alapokra helyezése. 

  Piaci helyszínek biztosítása a városban a környék árui számára. 
 

Egerszalók a különleges táji értékekkel, rekreációs funkciókkal bíró övezetek közé tartozik. 
 Az idegenforgalom szempontjából is komoly vonzerőt jelentenek ezek a térségek, az aktív, vagy éppen 
passzív rekreációt egyaránt szolgálhatják. A megőrzés és a hasznosítás összhangjának megvalósítása 
érdekében területileg specifikált, integrált beavatkozásokra van szükség.  
A jelentősebb idegenforgalmat vonzó térségek többnyire éppen egyediségükkel vonzzák a látogatókat, 
természeti,  kulturális  értékeik,  társadalmi‐gazdasági  adottságaik  a  körzet  karakterétől  függően 
jelentősen különbözhetnek. Turizmus területén, különösen az egészség‐, az egészségügyi‐, az öko‐, az 
aktív‐, a kerékpáros‐, a kulturális‐, és a falusi turizmus területén kínálkoznak fejlődési lehetőségek, ami 
nem csak a turizmus területi szétterítését, hanem a természeti és kulturális értékekben gazdag vidéki 
térségek fejlődését is jelentősen előmozdíthatja. Hozzájárulhat mindehhez a hivatás‐, a konferencia‐ 
és a rendezvényturizmus (Meetings, Incentives, Conferences&Exhibitions: MICE) is. A fejlesztéspolitika 
célja ezért az idegenforgalom általános kedvező hatásai jobb érvényesülésének támogatása (gazdasági 
és infrastrukturális fejlődés, munkahelyteremtés, a helyi értékek kiaknázása, kulturális sokszínűség, a 
kulturális  örökség  értékeinek  kibontakoztatása  és  a  turizmusba  kapcsolása,  kapocs  a  népcsoportok 
között), illetve a vele járó kedvezőtlen hatások (fokozott környezeti terhelés és beépítés, közlekedési 
terhelés emelkedése, egyoldalú gazdasági struktúra, potenciális társadalmi feszültségek) csökkentése 
vagy megelőzése.  
Ezek a térségek a ”silver economy”, vagyis az idősebb korosztályok fogyasztására, kiszolgálására épülő 
gazdaság  központi  terei  is  egyben,  lehetőséget  adnak  akár  külföldi  nyugdíjasok  letelepedésének 
segítésére is.  
Fejlesztéspolitikai feladatok:  

 A  jellegzetes  táji  környezethez  alkalmazkodó,  hagyományőrző  és  a  tájképet  megőrző 
gazdálkodás támogatása (szőlők, legelők, kisparcellás gazdálkodás).  

 A  kulturális  örökség  megőrzése.  Az  épített  örökség  mellett  a  településszerkezet  és 
településkép is megőrzendő érték ezekben a térségekben.  

 Az épített örökség és a tájhasználat megőrzését támogatja a térségre jellemző hagyományos 
mesterségek, haszonvétek, iparágak megőrzése és fenntartható fejlesztése.  

 A helyi közösségek, helyi identitástudat fejlesztése, erősítése.  

 A  jellegzetes  táji  sajátosságokra  épülő  fenntartható  turizmus  fejlesztése,  a  helyi  értékek 
bemutatása,  a  lokális  adottságokhoz  alkalmazkodó  idegenforgalmi  infrastruktúra, 
szálláshelyek, desztináció menedzsment kialakítása.  

 Az  idegenforgalom  igényei  szerint  alakuló,  koncentrált  területhasználat  kialakulásának 
megelőzése  vagy  tudatos  irányítása;  a  túlzott  mértékű,  a  táj‐  és  településképet  romboló 
beépítés megakadályozása.  

 Az időben és térben koncentrált vendégforgalom szétterítése, a szezon meghosszabbításával, 
sokoldalú turisztikai kínálattal.  

 Több  lábon  álló  gazdasági  szerkezet  fejlesztése,  az  idegenforgalomtól  való  túlzott  függés 
legalább szezonális csökkentése a turizmus igényeivel, érdekeivel összhangban.  

 A ”Silver economy” lehetőségeinek kihasználása.  

 A kellemes környezetben alkotóhelyek és távmunka lehetőségek biztosításával a kvaterner és 
K+F szektorbeli munkahelyek teremtése.  
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 A fokozott környezeti terhelés megelőzése, illetve környezettechnológiai fejlesztésekkel annak 
kezelése,  a  vízellátás,  a  hulladékgazdálkodás,  a  szennyvízkezelés,  a  zajvédelem,  a 
levegőminőség‐védelem fejlesztése fokozott prioritás ezekben a térségekben.  

 A  helyi  lakosság  számára  is  hosszú  távon  élhető,  vonzó  lakóhelyként  kell  megőrizni  a 
frekventált  településeket, amit  célirányos  ingatlanpolitikával,  szabályozással,  képzésekkel,  a 
fiatalok  munkahelyhez  és  lakáshoz  jutásának  támogatásával,  családbarát  települések 
kialakításával lehet segíteni.  
 

A  települések  demográfiai  problémáinak  kezelésére  átívelő,  integrált  beavatkozások  szükségesek, 
kiemelt  hangsúlyt  fektetve  a  megfelelő  munkalehetőségek  teremtésére,  a  foglalkoztatás  és  a 
társadalmi  befogadás  eszközeivel.  A  településeknek  és  az  érintett  szerveknek  fel  kell  készülniük  a 
társadalom  korszerkezetének  változásából  következő  új  szükségletek  kielégítésére  is,  felfedezve  a 
helyzetből adódó kihívások mellett a lehetőségeket is. Ezzel párhuzamosan, a helyi szintről kiindulva 
támogatni  kell  a  kiegyensúlyozottabb  korszerkezetet  célzó  politikák  bevezetését  (beleértve  a 
családbarát politikákat), valamint a magasabb gazdasági aktivitási arányt célzó intézkedéseket.   

 Helyi munkaerő‐piaci programok megvalósítása az idősödés miatti és az elvándorlásból fakadó 
munkaerő kiesés elkerülése érdekében.  

 Korban,  családszerkezetben, és  társadalmi összetétel  szempontjából  vegyes  lakóterületeket 
eredményező mechanizmusok alkalmazása.  

 Új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítása az idősödő népesség számára (szociális ellátás, 
egészségügy, kultúra, közlekedés, akadálymentes környezet, stb.).  

 Közösségfejlesztő kulturális és társadalmi programok megvalósítása.  

 A  társadalom  toleranciájának  fejlesztése,  a  migránsok  befogadásának,  társadalmi 
integrációjának elősegítése.  

 Gyermekjóléti  és  a  családokat  érintő  oktatási,  szociális  és  egészségügyi  szolgáltatások 
biztosítása megfelelő minőségben, kapacitásokkal és elérhető  

 Családbarát  foglalkoztatási  és  munkahelyi  környezet  megteremtése,  a  távmunka 
lehetőségének széles körű biztosítása.  

 Akadálymentes,  családbarát  környezet  kialakítása,  és  a  családbarát  társadalmi  környezet 
erősítése.  

 A  gyermekvállalás  közösségi  szerepének,  fontosságának  tudatosítása  a  helyi  társadalom 
számára,  a  gyermeket  vállalók  megbecsülése,  családbarát  példák  támogatása  és 
népszerűsítése.  

 A közbiztonságot erősítő elemek az épített  környezet  kialakításában,  társadalmi összefogás 
keretében,  esetenként  pedig  infokommunikációs  és  térinformatikai  eszközök,  rendszerek 
alkalmazásának  ösztönzése  a  várostérségek  működésében  a  bizalom  és  a  biztonság 
megerősödése érdekében.  

 Közösség‐ és társadalom‐orientált városfejlesztés 
 
Heves megye fejlesztési irányai 

 Gazdasági versenyképességjavítása a megye gazdasági adottságaira építő munkahelyteremtő 
beruházások  ösztönzése,  a munkahelymegtartó‐  és  gyarapító  fejlesztések  támogatása  és  a 
beruházásösztönzést  támogató  infrastruktúrák  (infokommunikációs,  közlekedési,  oktatás‐
szakképzési,  stb.)  fejlesztése  révén,  a  táji,  környezeti  szempontok  figyelembevételével.  A 
megyén belüli észak‐déli, északi területein a kelet‐nyugati kapcsolatok javítása.  

 A helyi innovációk segítése, a K+F tevékenységek támogatása elsősorban a megyében működő 
felsőoktatási intézményekre (Eszterházy Károly Főiskola, Károly Róbert Főiskola) alapozva.  

 Turizmus  súlyának megőrzése,  növelése  a  termékkínálat  fejlesztésével,  komplexitásának  és 
attraktivitásának  növelésével  különösen  a  lovas‐  (Szilvásvárad)  és  ökoturizmus  (Tisza‐tó), 
továbbá az egészségipar minőségi fejlesztése révén, építve Eger és a Mátra‐vidék történelmi, 
borászati és természeti adottságaira, hagyományaira is.  
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 A  megye  környezeti  minőségének  javítása  környezetbarát  technológiák,  megújuló 
energiaforrások meghonosításával és minél szélesebb körben történő alkalmazásával mind a 
verseny,  mind  pedig  a  közszférában,  kiemelten  építve  Heves megye  kedvező  geotermikus 
adottságaira is.  

 Heves megye  kiemelkedő  adottságaira  építve  a  gyógy‐  és  egészségturizmus  pozicionálása, 
igazodva az európai demográfiai trendekhez, alapozva a megye gyógy‐ és termálvíz vagyonára 
is.  

 A  fejlesztési  célok  eléréséhez  szükséges  módszerek,  eszközök,  nemzetközi  tapasztalatok 
megismerése és adaptálása interregionális típusú együttműködésekre alapozva.  

 A  hátrányos  helyzetű  periferiális  kistérségekben  az  ellátórendszerek  és  térségközponti 
szerepkörök  fejlesztése  mellett  a  közlekedési  viszonyok  javítása,  a  jelentős  arányú  roma 
népesség társadalmi integrációjának segítése. 

 
 

1.2.2. Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2021‐2027) 
 

A fentieket és Heves megye adottságait alapul véve a következő jövőkép fogalmazható meg: „Heves 
megye  a  megfelelően  képzett  és  képezhető,  egészséges  humán  tőkére  támaszkodó,  innováció‐
orientált,  versenyképes  és  kiszámíthatóan  fejlődő  gazdaságával,  természeti  erőforrásainak 
fenntartható  használatával  és  társadalmi  erőforrásainak,  közösségeinek  folyamatos  fejlesztésével, 
munkahelyek  teremtésével  és  egyre  javuló  közbiztonságával  2030‐ra  a  nemzetgazdaság  fontos 
szereplőjévé  válik.”  Ennek a  jövőképnek az elérését megvalósító program szlogenszerűen az alábbi 
módon  fogalmazható  meg:  HEVES  MEGYE  MAGYARORSZÁG  HARMONIKUSAN  FEJLŐDŐ,  ÉLHETŐ 
MEGYÉJE. 
 

 
 
 
Átfogó célok: 

 Komplex, integrált és foglalkoztatás‐intenzív gazdaság 

 Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom 
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 Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet 
 
Stratégiai célok: 

1. Heves megye területi kiegyenlítődésének elősegítése 
1.1. Hatvan‐Gyöngyös‐Eger „gazdasági tengely” erősítése 
1.2. Az Észak‐hevesi térség természetközpontú fejlesztése 

Az  Észak‐hevesi  térség  turisztikai  potenciállal  rendelkező  területei  számára  kitörési  pont,  a 
természeti adottságok vonzerővé fejlesztése és ezzel összhangban a fogadókapacitás elemeinek 
kiépítése.  A  turisztikai  fejlesztések  során  különös  hangsúlyt  kell,  hogy  kapjon  a  gyógy‐  és 
termálvizek komplex kiaknázása, hasznosítása, az egészség‐, az öko‐ és a bakancsos turizmus 
szerepvállalása,  a  vadászat  és  a  tavak  (létrehozandó  víztározók)  intenzívebb  bevonása  a 
turizmusba. A világ turizmusában is megfigyelhető folyamat a természethez fordulás, az aktív 
turizmuságak fellendülése, ezek közül a térségben kiemelkedő szerepe van a lovas turizmusnak. 
A  cél  eléréséhez  erősíteni  szükséges  a  települések  közötti  együttműködést,  a  gazdasági  (pl. 
erdőgazdálkodás)  és  idegenforgalmi  célkitűzések  összhangját,  a  marketing  tevékenységet, 
valamint a humánerőforrás fejlesztését. 

2. Kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés 

 Élelmiszeripar  kapacitás‐  és  minőségfejlesztése:  Cél  az  eredetvédelem  erősítésével  az 

egyedi  jellegek  megismertetése,  piaci  megjelenések  fokozása,  továbbá  egy  eredetvédelmi 
kutatóközpont  létrehozása  és működtetése,  élelmiszerfejlesztő  központ hatóanyagbázisának 
bővítése, a helyi termékek piacra vitelének erősítése valamint a wellness és a turisztikai ágazat 
helyi élelmiszerszektorral való együttműködésének fokozása. 

 Energetikai szerkezetváltás a klímavédelem és az energiaimport függőség csökkentése 
érdekében 

 Gépipar fejlesztése, versenyképességének fokozása 

 Sokszínűségében harmonikus megye, mint turisztikai desztináció pozícionálása: 
Fogadóképesség javítása: A tervezési időszak során meg kell alapozni a nagyobb számú külföldi 
és  belföldi  vendégek  fogadásának  feltételrendszerét,  figyelembe  véve  a  megye 
vonzásképességet.  A  „Zöldülő  megye”,  azaz  az  ökoturisztikai  kínálati  jelleg  elősegítésének 
fontos  alappillére  a  magas  minőségű  helyi  termékek  felhasználására,  illetve  a  helyi 
szolgáltatások  igénybe  vételére  alapozott,  azok  beazonosítható  identitását  és  unikalitását 
kihasználó turisztikai kínálat kialakulásának elősegítése. 
Turisztikai attrakciók fejlesztése 
Turisztikai desztináció menedzsment szervezetek tényleges felállásának elősegítése: A hatékony 
desztináció menedzsment  rendszer  kialakításhoz marketing és menedzsment  tevékenységgel 
kell ösztönözni az együttműködést,  támogatva a  turisztikai marketingkommunikációs,  illetve 
turisztikai értékesítési munkát. A Magyar Turizmus Zrt. a regionális marketingigazgatóságokon 
keresztül  alakít  ki  partnerséget  a  TDM  szervezetekkel  annak  érdekében,  hogy  a  feladatok 
összehangolt turisztikai szakmai célok mentén haladjanak. 
Turisztikai  termék‐programok:  gyógyturizmus,  kerékpáros  turizmus,  ökoturizmus, 
lovasturizmus, borturizmus, vadászat turizmus, falusi turizmus, tematikus útvonalak, kulturális 
turizmus, rendezvény turizmus. 

 KKV szektor versenyképességének növelése 
3. Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum 

 Fenntartható agrárszerkezet létrehozása 

 Egészséges, vonzó vidék megteremtése a helyi gazdaság erősítésével 

 Hozzáadott érték növelése termékpálya modellek tudatos kialakításával 

 Együttműködő, egymást erősítő, stabil helyi közösségek 
4. Érték‐ és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom 

 A család, mint érték előtérbe helyezése 
Cél  a  család  mint  az  értékközpontú  gondolkodás  megerősítése,  a  megyében  élő  családok 
helyzetének a javítása, a családbarát megoldások elősegítése és a társadalmi felelősségvállalás 
esélyegyenlőségi dimenziójának az erősítésére. Távmunkával, részmunkaidős foglalkoztatással, 
bedolgozással,  rugalmas  munkaidő  kialakításával,  családi  termeléssel,  illetve  a 
közmunkaprogram racionalizálásával javulhatna elsősorban a falvak munkanélküliségi rátája, 
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valamint a nők foglalkoztatási helyzete. A „családbarát megye” megvalósításához családsegítő, 
gyermekvédő  és  gyermekjóléti  szolgáltatások  és  programok  megerősítésére,  a  bölcsődei, 
óvodai, általános iskolai illetve időskorú ellátás kiszélesítésre illetve továbbképzési lehetőségek 
biztosítására  van  szükség.  Az  intézmények  és  munkahelyek  közösségi  közlekedéssel  és 
kerékpárral  való  elérhetőségének  biztosítása  a  közösségi  közlekedés  kibővítésével  szintén 
fontos célkitűzés. 

 A sport, mint az egészséges élet nélkülözhetetlen alappillére 

 Egészséges társadalom kialakítása 

 Társadalmi különbségek mérséklése, mint a szegénység megszüntetésének eszköze 

 A lakosság biztonságérzetének javítása 

 Korszerű gyakorlati tudás biztosítása 

 A kultúra szerepének növelése a térségi identitás erősítésében 
5. Erős várostérségek, élhető vidék, fenntartható környezet és térszerkezet 

 Az elérhetőség feltételeinek javítása 

 Környezeti beruházások ösztönzése, stratégiai erőforrások védelme 

 Fenntartható település‐ és térszerkezet 

 Infokommunikációs fejlesztések 
 
A megyében kiemelten kezelendő, fejlesztendő területek az Egri kistérségre lebontva az alábbiak: 

 a humántőke fejlettségének növelése,  

 a helyi foglalkoztatás növelése,  

 az üzleti szolgáltatások (pl. turizmus) fejlesztése,  

 az infrastruktúrák (energiaellátás, vízellátás, közlekedés, informatikai hálózat) fejlesztése, és 

 a természeti adottságok (tőke) okszerű kiaknázása. 
 
 

1.2.3. Heves Megye Területfejlesztési Programja (2021‐2027) 
 
A területfejlesztési program stratégiai programrésze és operatív programrésze közötti logikai kapcsolat 
szerint a stratégiai program kijelöli a megyei stratégiai fejlesztési prioritásokat, melyeket az operatív 
program  bont  le  operatív  szintű  fejlesztési  javaslatokra,  beavatkozási  területekre,  valamint  a 
kapcsolódó intézkedésekre.  
A  Stratégiai  Program célrendszere  követi  a  Koncepció  célrendszerének  struktúráját,  azonban  külön 
prioritást  kap  a  turizmus  fejlesztése.  Az  egyes  prioritásokon  belül  pontosításra  kerültek  a 
beavatkozások  a  jelenleg  ismert  fejlesztési  források  –  kiemelten  az Operatív  Programok  –  alapján, 
azonosítva azok beavatkozásait a megyei célrendszer releváns elemeivel.  
A 2021‐2027‐es uniós fejlesztési ciklusra vonatkozóan a konkrét megyei fejlesztési prioritásokat és a 
prioritások megvalósítását szolgáló beavatkozásokat az alábbi ábra mutatja be. 



Egerszalók község településrendezési eszközei felülvizsgálata 2022.   
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

16 

 
 

 
1.2.4. Heves Megye Területfejlesztési Programja (2021‐2027) ‐ Operatív 
program 

 
A  Stratégiai  Programban  bemutatott  egyes  prioritások  azokat  a  főbb  beavatkozási  területeket  és 
kapcsolódó elérendő célokat határozzák meg, amelyek a Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója 
(2021‐2027)  célrendszerében  meghatározott  stratégiai  célok  elérését  szolgálják.  Az  egyes 
prioritásokon  belül  beavatkozásokban  foglaltuk  össze  a  logikailag,  tematikusan  összetartozó 
tématerületeket, amelyek  további bontása konkrét  intézkedésekre az operatív programban  történt 
meg.  A  következőben  a  stratégiai  programban  meghatározott  beavatkozásokhoz  kapcsolódó 
intézkedések kerülnek bemutatásra. 
 

Prioritás Beavatkozás Intézkedés 

1. Prioritás: 
A meqye kiemelt ipari 
ágazatainak fejlesztése az 
üzleti környezet javításával 

1.1. beavatkozás: 
Üzleti környezet javítása, a vállalkozások 
versenyképességének növelése 

1.1.1. intézkedés: Innovatív vállalkozói tevékenységek támogatása 
1.1.2. intézkedés: Beszállítói kapcsolatok fejlesztése 
1.1.3. intézkedés: A vállalkozások munkahelyteremtő támogatása 
1.1.4. intézkedés: Iparterületek fejlesztése és szolgáltatásfejlesztés az ipari parkokban 
és inkubátorházakban, valamint egyéb iparterületeken működő vállalkozások számára 
1.1.5. intézkedés: Piacra jutás segítése 
1.1.6. intézkedés: Kisvállalkozói tőkejuttatási programok kidolgozása 
1.1.7. intézkedés: Munkahelyi képzések támogatása a vállalkozások számára 

1.2. beavatkozás: 
Energetikai szerkezetváltás a 
klímavédelem és stabil 
energiagazdálkodás megteremtése az 
energiaimportfüggőség csökkentése 
érdekében 

1.2.1. intézkedés: Vállalkozások megújuló energia hasznosítását és 
energiahatékonyság növelését célzó fejlesztéseinek támogatása 
1.2.2. intézkedés: Lakóingatlanok energetikai korszerűsítése és megújuló energia 
felhasználásának növelése 

1.2.3. intézkedés: Helyi energia ellátását biztosító kiskapacitású erőművek létesítése 
1.2.4. intézkedés: Stabil energiabázis megteremtése, energetikai szerkezetváltás 
támogatása 

1.3. beavatkozás: Élelmiszeripar kapacitás- 
és minőségfejlesztése 

1.3.1. intézkedés: Technológiai fejlesztések és K+F+I támogatása a megyei élelmiszer-
feldolgozóipar versenyképességének növeléséért 

1.3.2. intézkedés: A borágazat technológiai fejlesztésének támogatása 
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2. Prioritás: 
Helyi adottságokra épülő, 
fenntartható 
turizmusfejlesztés 

2.1. beavatkozás: 
Versenyképes turisztikai kínálat 
megteremtése 

2.1.1. intézkedés: Szuprastruktúra fejlesztése 
2.1.2. intézkedés: Turisztikai marketing 
2.1.3. intézkedés: Humánerőforrás feltételeinek javítása 

2.2. beavatkozás: 
Húzó turisztikai ágazatok minőség és 
kapacitásfejlesztése 

2.2.1. intézkedés: Egészség és gyógyturizmus fejlesztése 
2.2.2. intézkedés: Kulturális örökségre alapuló turizmus fejlesztés 
2.2.3. intézkedés: Ökoturizmus fejlesztése 
2.2.4. intézkedés: Bor- és gasztronómia turizmus fejlesztése 
2.2.5. intézkedés: Aktív turizmust szolgáló feltételrendszer kialakítása 

3. Prioritás: Versenyképes 
agrárium, helyi termék 
központú vidékfejlesztés 

3.1. beavatkozás: 
A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, 
versenyképes agrárszerkezet létrehozása 

3.1.1. intézkedés: Technológia fejlesztések támogatása a verenyképesség javítása és a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében 
3.1.2. intézkedés: Mezőgazdasághoz kapcsolódó innovatív tevékenységek támogatása 
3.1.3. intézkedés: Fiatal gazdák képzésének, induló tevékenységének támogatása, 
szaktanácsadási rendszer működtetése 
3.1.4. intézkedés: A szőlészet és a magas élőmunka-igényű kertészeti kultúrák 
támogatása 
3.1.5. intézkedés: A hal-, erdő- és vadgazdálkodás támogatása 
3.1.6. intézkedés: Az állattenyésztés ágazatának támogatása 

3.2. beavatkozás: 
A helyi termékek 
versenyképességének növelése, a helyi 
gazdaság megerősítése és fejlesztése 

3.2.1. intézkedés: Rövid ellátási lánc (REL) kialakításának támogatása helyi piacok 
létrehozatalával 
3.2.2. intézkedés: Helyi termékek előállításának támogatása 

3.2.3. intézkedés: A háztáji gazdálkodás támogatása 

4. Prioritás: Értéktudatos és 
befogadó társadalom 
megteremtése 

4.1. beavatkozás: 
A munkaerőpiacra történő visszatérés 
elősegítése 

4.1.1. intézkedés: Bölcsődei szolgáltatások helyben vagy lakóhelyhez közeli 
biztosítása (bölcsődei férőhelyek szükség szerinti bővítése, bölcsődei intézmények 
infrastruktúra fejlesztése, meleg étkezés biztosítása) 

4.1.2. intézkedés: Óvodai szolgáltatások helyben vagy lakóhelyhez közeli biztosítása 
(óvodai férőhelyek szükség szerinti bővítése, óvodai intézmények infrastruktúra 
fejlesztése, meleg étkezés biztosítása) 
4.1.3. intézkedés: Gyermekjóléti szolgáltatások erősítése (családtervezési, 
pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek 
megelőzését szolgáló tanácsadás, szabadidős programok szervezése stb.) 

4.1.4. intézkedés: A részmunkaidő vagy távmunka lehetőségének elősegítése 
4.1.5. intézkedés: A családi értékek védelme, a hagyományos családmodell erősítése 
és támogatása 

4.2. beavatkozás: Egészséges társadalom 
kialakítása 

4.2.1. intézkedés: A lakosság felvilágosítását szolgáló programok kidolgozása az 
egészséges életmód, az egészséges táplálkozás és a preventív gondolkodás 
megismertetése és erősítése terén, illetve a szűrővizsgálatok szerepének növelése 

4.2.2. intézkedés: Az egészségügyi alap- és szakellátás infrastrukturális fejlesztése 
4.2.3. intézkedés: Az egészségügyi szakemberhiány pótlásának támogatása 
4.2.4. intézkedés: Az egészségügyi intézmények műszerezettségi, informatikai 
fejlesztése 
4.2.5. intézkedés: A szociális alapszolgáltatásokhoz és szakosított ellátásokhoz való 
hozzájutás és a szociális szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése 

4.3. beavatkozás: 
A társadalmi befogadás erősítése a 
foglalkoztathatóvá válás elősegítésével 

4.3.1. intézkedés: A hátrányos helyzetű fiatalok közép- és felsőfokú oktatásba való 
eljutásának és bennmaradásának elősegítése (ösztöndíj rendszer) 
4.3.2. intézkedés: Fiatalok első munkahelyhez jutásának segítése (gyakornoki 
program) 

4.3.3. intézkedés: A letelepedés elősegítése a képzett fiatalok megtartására 

4.3.4. intézkedés: Munkaerő piaci igényekhez igazodó felnőttképzési programok 
elindítása a foglalkoztathatóság biztosítása érdekében 
4.3.5. intézkedés: Komplex felzárkózási programok (Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda 
Program) 

4.3.6. intézkedés: Foglalkoztatási Paktum működtetése 
4.4. beavatkozás: 
A sport, a mozgás, mint az egészséges élet 
nélkülözhetetlen alappillére 

4.4.1. intézkedés: Sporttáborok támogatása, erdei iskolák korszerűsítése 
4.4.2. intézkedés: Az egészségfejlesztő testmozgás koncepcióján alapuló rendszeres 
testmozgás programok megvalósítása a megye településein 
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4.4.3. intézkedés: Sportlétesítmények kialakítása, korszerűsítése, építése, gyermek- és 
diáksport versenyek rendezése, valamint közösségi szabadidős programok 
támogatása 

4.5. beavatkozás: Korszerű gyakorlati 
tudás biztosítása 

4.5.1. intézkedés: Iskolák és tornatermeik infrastrukturális fejlesztése, eszközigényeik 
fejlesztése 
4.5.2. intézkedés: Felsőoktatási intézmények képzési-, kutatási- és infrasrtuktúrát 
érintő fejlesztése, valamint gazdasági szereplőkkel történő együttműködésének 
fokozása 
4.5.3. intézkedés: Távoktatás, a nem-formális és informális, valamint a rugalmas 
tanulási lehetőségek támogatása, hatékonyabbá tétele 
4.5.4. intézkedés: Az iskolai szemléletformálás és tehetséggondozás megerősítése, a 
lemorzsolódás csökkentése 
4.5.5. intézkedés: A gazdaság igényeihez igazodó szak- és felnőttképzés kialakítása 

5. Prioritás: Város-vidék 
kapcsolatok 
környezettudatos 
fejlesztése 

5.1. beavatkozás: 
Az elérhetőség feltételeinek javítása 

5.1.1. intézkedés: Közúthálózat-fejlesztés 
5.1.2. intézkedés: Intelligens közösségi közlekedés 
5.1.3. intézkedés: Vasút szerepének növelése 
5.1.4. intézkedés: Kerékpárút hálózat fejlesztése 

5.2. beavatkozás: 
Stratégiai erőforrások megóvása, 
természet- és környezetvédelem 

5.2.1. intézkedés: Ivóvíz minőségének javítása, távlati vízbázisvédelem 
5.2.2. intézkedés: Ár- és belvízvédelem 

5.2.3. intézkedés: Hatékony hulladékgazdálkodás feltételeinek megteremtése; 
folyékony hulladék elvezetése és kezelése 
5.2.4. intézkedés: Közvilágítás korszerűsítése 
5.2.5. intézkedés: Természetvédelmi területek és értékek megóvása 
5.2.6. intézkedés: Barnamezős területek hasznosítása 
5.2.7. intézkedés: Környezettudatosság ösztönzése 

5.3. beavatkozás: Fenntartható település- 
és térszerkezet 

5.3.1. intézkedés: Az önkormányzati közszolgálatást nyújtó intézmények fejlesztései 
5.3.2. intézkedés: Vonzó települési arculat megteremtése 

5.3.3. intézkedés: A közösségi terek fejlesztése az életminőség javítása céljából 
5.3.4. intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztések a közbiztonság javítása 
érdekében 
5.3.5. intézkedés: Leszakadó településrészek komplex fizikai és társadalmi megújítása 

5.3.6. intézkedés: A helyi identitás megerősítése és közösségformálás 
5.3.7. intézkedés: Tudatos település - Okos város 

5.3.8. intézkedés: Települési zöld infrastruktúrák kialakítása, fejlesztése 
5.3.9. intézkedés: Belterületi út- és járdafelújítások 
5.3.10. intézkedés: Lakhatási feltételek javítása 

5.4. beavatkozás: Infokommunikációs 
fejlesztések 

5.4.1. intézkedés: Vállalkozások informatikai fejlesztéseinek támogatása 
5.4.2. intézkedés: Közszféra informatikai fejlesztése; elektronikus közszolgáltatások 
elérhetővé tétele, megismertetése 
5.4.3. intézkedés: Az információs társadalom kiépítéséhez szükséges hálózatok 
fejlesztése 
5.4.4. intézkedés: Digitális írástudatlanság felszámolása, IT-technológiák 
használatának ösztönzése 

 
 
 

1.3. TERÜLETRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1.3.1. 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, 
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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. 
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.§.): 
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Heves Megye Szerkezeti terve: 

  
 
 
 
 
 

Települési térség 

A települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető. 

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. 

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. 

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. 

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, 
b) az új beépítésre  szánt  terület  kijelölése nem okozza a különböző  települések beépítésre  szánt 
területeinek összenövését, és 
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. 
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(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. 
13. §  (1)  Borvidéki  település  borszőlő  termőhelyi  katasztere  I–II.  osztályú  területeihez  tartozó 
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre 
szánt területté. 
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté.  
 
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. 

(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. 
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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. 
30. §  Az  erdők  övezetében  külfejtéses  művelésű 
bányatelket megállapítani  és  bányászati  tevékenységet 
engedélyezni  a bányászati  szempontból  kivett  helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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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 
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. 
(3)  A  tájképvédelmi  terület  övezetében  bányászati 

tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 
(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. 
 

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. 
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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. 
(3) Az övezet  területén  csak olyan  területfelhasználási 
egység  jelölhető  ki,  amely  tiltja  napelem  park 
létesítését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK – AZ ADOTT 
TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 

Eger (keleti szomszéd):  
A  település  a  2416‐os  és  a  24128‐as  úttal  csatlakozik  Eger  városához.  A  két  település  külterületi 
részeken  találkozik.  A megyeszékhely  Egerszalókkal  határos  területén  szőlőkataszter  I‐es  területek 
találhatóak. Az Egerszalókon áthaladó K2‐es úttól északra a belterületi határhoz kerül áthelyezésre a 
VOLÁN busz‐végállomás és buszparkoló, valamint tervezett turista busz‐parkoló, illetve egyéb parkoló. 
A  K2  jelű  út  déli  oldala  mentén  a  különleges  pincés  területeket  szolgáló  idegenforgalmi  busz  és 
személygépkocsi parkoló létesül (cca 6.500m2).25 sz. főút nyugati oldalán lévő terület (mintegy 3,0 ha‐
on) kizárólag bevásárlóközpont, üzletház céljára került kijelölésre. 
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Egerbakta (északi szomszéd):  
A  településre  2005‐ben  Régió  Városépítészeti  és  Műemléki  Tervező  Kft.  készítette  el  a 
településrendezési  eszközök  módosítását,  az  alap  rendelet  2001‐ben  született.    Egerszalók 
településfejlesztését befolyásoló tervekről nem kaptunk információt.  
 

Demjén (déli szomszéd):  
A  község  településrendezési  eszközei  egységes  szerkezetben  2020‐ban  készültek  el.  Demjén 
belterülettel csatlakozik Egerszalókhoz, szerkezeti eleme a 24129‐es mellékút és az út mentén kiépített 
kerékpárút.  A  Demjénben  található  Termál  Fürdő  az  ország  legújabban  feltárt  gyógyvize.   A  két 
település  a  Gyógyvizek  Völgye  Egerszalók‐Demjén‐Egerszólát  TDM  Egyesület  keretében  működik 
együtt.  
 

Egerszólát (nyugati szomszéd):  
A község településrendezési eszközeit az Architecton Építész Kft. készítette 2010‐ben. Egerszalókhoz 
külterületen  mezőgazdasági‐,  illetve  erdőterületekkel  csatlakozik.  Szerkezeti  kapcsolatot  a 
Tarnaszentmária‐ Eger összekötő út, valamint az Eger‐ Verpelét felé menő (K2‐es) út jelent.    
Mindkét település elsődleges gazdasági szektora az  idegenforgalom, amelyben az együttműködésre 
való ösztönzést településrendezési eszközökkel is elő kell segíteni. Ennek alapját a Gyógyvizek Völgye 
Egerszalók‐Demjén‐Egerszólát TDM Egyesület keretében már megteremtették, melyben Egerszólát a 
hagyományos falusi turizmus helyszínét biztosítja az idelátogató vendégek számára. 
 
 

1.5. TERVI  ELŐZMÉNYEK,  ÉRVÉNYES  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI  DÖNTÉSEK  ÉS  AZOK 
ÉRVÉNYESÜLÉSE 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 
 
Egerszalók  településfejlesztési  koncepcióját  2014‐ben  az  Önkormányzat  a  Poltrade  Bt‐vel  közösen 
készítette és a 96/2014. (XI.26.) sz. Kt. határozattal lett elfogadva. 
 
A település jövőképének jelmondata:  

„Egerszalók a komplexitás, minőség és egyediség köz(ös)sége.” 
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A Koncepció az alábbi célokat és részcélokat fogalmazza meg Egerszalók a fenti, hosszútávú jövőképe 
megvalósításához: 
 
1. Esélyegyenlőség biztosítása 

2. Népességmegtartó képesség növelése, alulról jövő kezdeményezések támogatása  

 Ifjúsági közösségek kezdeményezéseinek ösztönzése 

 Egészség és sport  

 Gyermekvállalás ösztönzése 

3. Munkahelyteremtés, munkahelyvédelem 

4. A fiatalok munkavállalásának elősegítése 

5. Országos turisztikai központ szerepének fenntartása, új elemekkel való bővítése, térségi 

együttműködés erősítése 

 Egészségturizmus 

 Vallási turizmus háttérrendszerének kiépítése 

 Borturizmus fejlesztés 

6. Kreatív tudásalapú, piacképes készségek, innovatív, gazdaság fejlesztése 

7. Az agglomerációs települések közötti együttműködés kialakítása 

8. Földterület‐takarékos fejlesztések, termőföldek védelme 

9. A termelési adottságoknak, a termőhelyi minőségnek megfelelő művelési ág alkalmazása  

 A hagyományos tájhasználatra épülő minőségi élelmiszerek és szolgáltatások, a 

szőlészeti, gyümölcstermesztési és feldolgozási, borászati szektor fejlesztése 

 A tájkarakter védelme 

 A településkép védelme  

 Ökológiai hálózat fejlesztése 

 Modernizáció a hagyományos és helyi méret ‐, tömeg‐, és szerkezetrendnek megfelelően 

10. Közterületek 

11. Akadálymentesítés 

12. Településszerkezet, utcakép 

13. Örökölt épületállomány megtartása, védelme 

14. A falu egyéni arculatát őrző történeti központ rendeltetésének és méretrendjének megtartása a 

fejlesztések során 

 

1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 
A Településszerkezeti tervet 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.  

 
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

 
Egerszalók településrendezési tervei 2017‐ben kerültek elfogadásra. A terv új, belterületi  lakótelkek 
kialakítását, a mai  igényekhez, agglomerációs helyzethez  jobban  igazodó beépítést  tesz  lehetővé. A 
korábbi üdülőházas üdülőterület egy részét is a kereslethez igazodóan falusias lakóterületbe sorolta és 
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ehhez kapcsolódóan új alközpont kialakításának lehetőségét. Ugyanakkor a hatályos terv a belterület 
É‐i,  tóhoz  közelebb  eső  végén  a  beépítést  visszavette  és  mezőgazdasági  területet  jelölt  ki.  A 
gyógyfürdővel  szemben  nagyobb  telekméretű  idegenforgalmi  és  ahhoz  csatlakozóan  üdülőházas 
üdülőterület  került  kijelölésre,  amelyek  a  mai  napig  nem  épültek  be.  A  terv  teret  ad  gazdasági 
területeknek.    A  terv  megtartotta  a  korábban  golfpályának  szánt  különleges  sportterületeket.  A 
külterületi mezőgazdasági utak több helyen való kiszélesítése a használhatóság és a tulajdonosi vitás 
esetek elkerülése érdekében történtek. Ide tartozik az öreghegyi üdülőházas terület is, ahol a terület 
feltárásához szükség volt gyűjtőútra, ehhez útszélesítésre.  
 
 

1.7. TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

1.7.1. Demográfia, társadalom 
 
Az  ország  területén  ma  élő  népesség  korstruktúrája  és  demográfiai  jellemzői  alapján  nagy 
valószínűséggel a népesség további csökkenésére lehet számítani. Az 1990. évi 10 370 000 főről 2018‐
re  a  lakosságszám  9 778 371  főre  csökkent,  azaz  majdnem  három  évtized  alatt  mintegy  
571 000 fővel, közel 6%‐kal lett kevesebb.  
 
Heves megye népsűrűsége 2004‐et követően tendenciaszerűen csökkent, a fogyás átlaga meghaladta 
a  vidéki  átlagot. Megyei  szinten  komoly  problémákat  okozott  a  csökkenés  gyorsuló  üteme.  Heves 
megye lakónépessége 2020. január 1‐jén 293 ezer fő volt, 0,4%‐kal kevesebb, mint egy évvel korábban. 
A lakosság fogyása, elöregedése várhatóan tartós tendencia lesz. 
 
Egerszalók  lakónépessége 2021.  01.  01,‐i  adatok  szerint  2104fő.  Lakónépessége az  elmúlt  tízévben 
lassan  növekedett,  összesen  9%‐os  növekedés  volt  megfigyelhető.  Eger  2011‐es  népszámláláshoz 
képesti 8%‐os  lakosságszám csökkenését  tekintve  jól  látható az  agglomerációba való kiáramlás. Ezt 
mutatja a jó pár agglomerációs település (Ostoros (5%), Felsőtárkány (2,6%), Demjén (9%) és Nagytálya 
(7%)) pozitív lakónépesség változása is.  
 

 
 

1. ábra: Egerszalók és környezetének lakónépesség változása 2001‐2011
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Hogy hogyan alakul a terület lakónépességének nagysága, azt két tényező befolyásolja: 

- egyrészt az élveszületések és halálozások nagysága, illetve annak különbözete, a természetes 

szaporodás vagy fogyás; 

- másrészt az, hogy mennyien vándorolnak be erre a területre és mennyi az elköltözők száma, 

így ezek eltérése a vándorlási nyereség vagy veszteség. 

Egerszalókon, ha a halálozások és az élveszülések számát összehasonlítjuk azt látjuk, hogy csak 2017‐

18‐ban volt magasabb a születések száma, összességében az utolsó 6 év átlagát tekintve a halálozások 

magasabbak voltak a születésszámoknál, de az eltérés nem számottevően magas. 2019‐ben már az 

országos és a járási átlagot is a természetes fogyás, ami ‐5,08 ezrelék volt. Ezzel a járási települések 

között középmezőnyben volt. 

Ugyanakkor az látható, hogy az elmúlt tíz évben ingadozó volt a vándorlási egyenleg. Az elmúlt 4 évben 
megindult egy idevándorlási folyamat, mely összhangban áll a kormány családpolitikai intézkedéseivel, 
otthonteremtési  támogatásaival.  Az  önkormányzat  lépéseket  tesz  annak  érdekében,  hogy  a 
demográfiai összetétel a fiatalabb korosztály felé elmozduljon, megálljon a népesség öregedése és a 
lakosság száma ne csökkenjen. Az önkormányzat rendelete 2017. január 1 ‐től vissza nem térítendő 
otthonteremtési támogatással segíti a fiatal házasok, gyermekes családok egerszalóki letelepedését. 
A  demográfiai  helyzetet  és  az  idevándorlást  is  kedvezően  befolyásolja  a megyeszékhely  közelsége, 
annak minden szolgáltatásával és jó közlekedési kapcsolatával. Egerszalók település jó infrastrukturális 
ellátottsága,  továbbá  gyógyvízre  és  borra  épülő  a  turizmusa  és  ezekhez  kapcsolódó  beruházások 
támogatása. 2018‐2019‐ben többen költöztek a településre, mint ahányan elköltöztek. A vándorlási 
egyenleg 12,6 ezrelék körül volt a 2 évben. Ezzel az Egri járásban a 9. helyen állt.  
A  település  korcsoportos  összetételt  vizsgálva  az  látható,  hogy  2016‐tól  folyamatosan  csökken  a 
munkaképes korosztály aránya. A lakónépességen belül azonos arányban, kis mértékben emelkedik a 
65  év  felettiek  és  a  14  éves  kor  alatti  lakosok  szánta,  így  lényeges  változás  az  állandó  lakosság 
korösszetételében nincs. Pozitív tendencia, hogy az öregedési mutató javul, a 2014‐es 108,88%‐ról 
ma már 101,28%‐ra csökkent az állandó népességből a 100 0‐14 évesre jutó 60‐x évesek száma. 

2. ábra: Egerszalók lakónépességének alakulása
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Egerszalók  lakosságának nemzetiségi összetétele a 2011‐es népszámlálási adatok szerint 85,1%‐ban 

magyar, valamint 8,3% körül van a cigány (roma) nemzetiséghez tartozók aránya. Vallás tekintetében 

a  településen  élők  52,7%‐a  katolikus,  4,7%‐a  református,  görögkatolikus  0,7%,  evangélikus  0,2% 

vallásúnak és egyéb vallási közösséghez/ felekezethez 1,6% tartozónak vallotta magát.  

A 2011‐es népszámlálási adatok alapján Egerszalók lakosságának 1% az általános iskola első osztályát 

sem  végezte  el,  36%‐nak  a  legmagasabb  iskolai  végzettsége  az  általános  iskola.  A  lakosság  46%‐a 

rendelkezik  valamilyen  középfokú  végzettséggel,  de  közülük  csak  27%‐nak  van meg  az  érettségije. 

Egerszalókon élők 16%‐a rendelkezik egyetemi vagy főiskolai oklevéllel. 

 
 
 
 
 
 

   
 

2021 decemberében Egerszalókon a nyilvántartott 

álláskeresők  száma  93  fő  volt,  26  fő  tartós 

munkanélküli. A nyilvántartott álláskeresők aránya 

a munkaképes korú népesség %‐ában ugyanebben 

az  időszakban  6,86%  volt.  A  legtöbb  álláskereső 

iskolai végzettséget tekintve általános iskolát, vagy 

azt sem végzett. Korszerinti megoszlást tekintve a 

35  év  feletti  korcsoportokban  azonos  számban 

találunk munkanélkülit. 

Egerszalókon a foglalkoztatottak 58,3%‐a ingázott 

el más  településre. Egerbe  a  430  fő  ingázó  közül 

333fő  jár  (77,4%),  míg  Budapestre  16fő, 

Füzesabonyba 6, Mezőkövesdre 5 fő.  

 
 
 

 
1.7.2. Települési identitást erősítő tényezők 

1.7.2.1. Civil szervezetek 

 
Egerszalókon  a  társadalmi  igények  kielégítésére,  programok  szervezésére,  egyes  esetekben 
hagyományőrzésre,  valamint  az  azonos  vagy  hasonló  érdeklődésű  lakosok  számára  az  elmúlt  húsz 
évben  különféle  civil  szervezetek  alakultak,  amelyek  a  település  közösségi  életét  hivatottak 
felpezsdíteni.  Az  Egerszalóki  Sport  Egyesület  sportolási  lehetőséget  biztosít  fiataloknak  és 
idősebbeknek egyaránt, az Egerszalóki Vadász Társaság pedig a vadászatkedvelő lakosoknak szervez 
túrákat  és  egyéb  programokat.  Az  Egerszalóki  Nyugdíjasklub  Egyesület  elsősorban  az  idősebb 
korosztályt célozza meg fellépéseivel, a Múzsák Kertje Kulturális Egyesület pedig gyermekek számára 
rendez előadásokat és szórakoztató műsorokat, az Egerszalóki Polgárőr Egyesület pedig a biztonságért 
felel. Az Egerszalóki Turizmus Egyesület a falu idegenforgalmát hivatott támogatni.  

 

a megfelelő korúak 
százalékában 

férfi  nő  összesen 

10–X éves általános iskola első évfolyamát sem végezte el 0,4  0,7  0,5 

15–X éves legalább általános iskola 8. évfolyam  97,2  89,8  93,4 

18–X éves legalább érettségi  48,8  51,4  50,1 

25–X éves egyetem, főiskola stb. oklevéllel  21,3  19,3  20,2 

3. ábra: Elingázók aránya a foglalkoztatottakon belül ‐
Népszámlálás 2011
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Ezen  szervezetek  mellett  fontos  szerephez  jut  még  az  Egerszalókért  Alapítvány,  amely  általános 
támogató szerepet tölt be, illetve a Szalókiak Baráti Köre Közhasznú Kulturális Egyesület, amely nyári 
táborokat és kézműves foglalkozásokat szervez a település fiatalabb lakosai számára.  
A  Fészek  Alapítvány  célja  pedig  a  település  néphagyományainak,  kultúrájának  őrzése,  a  közösségi 
együttlétek szervezése, a turizmus fejlesztése.  
Az egerszalóki alapítványok felsorolása: 
Egerszalókért Alapítvány 
Egerszalóki Sport Egyesület 
Egerszalóki Turizmus Egyesület 
Egerszalóki Nyugdíjas Klub Egyesület 
Múzsák Kertje Kulturális Egyesület 
Egerszalóki Vadász Társaság  
Szalókiak Baráti Köre Közhasznú Kulturális Egyesület 
Egerszalóki Turizmus Egyesület 
Egerszalóki Polgárőr Egyesület 
Fészek Alapítvány 
 

1.7.2.2. Egyházak 

 
A 2011‐es népszámláskor választ adók 57,5%‐a vallotta magát református, 28%‐a katolikus vallásúnak.   
 

Egerszalóki templom és plébánia (Kossuth u. 63.): 
Az Egri Főegyházmegye egyik legjelentősebb kegyhelye, Egerszalók. 
A falu közepén emelkedő dombon áll a templom, és tőle kb. 100 m‐

re  a  torony. 1738‐ban  építették  fel  a  mai  templomot  Giovanni 
Battista Carlone világhírű olasz építőművész  tervei  szerint. A XVIII. 
század második felében kibővítették, s 1949‐ben újjáépítették. A ha‐
rangtorony  1760‐ban  épült. A  legalább  300  éves  kegykép 

tiszteletének az 1600‐as években különös lendületet adott egy vak leány csodálatos gyógyulása, amit 
aztán több csodálatos gyógyulás is követett. A nyolcvanas évek elejétől a fiatalság számára is a lelki, 
szellemi  töltekezés helyévé vált  Egerszalók. Minden év  júliusában  több napos  lelkigyakorlat  várja a 
hazai és a határainkon túli fiatalokat.  
 

Egerszalóki Református Missziói Egyházközség (Sarló u. 2.): 
A gyülekezet az 1990‐s évek végén, közel 20 éve alakult a betelepült 
reformátusokból. Újjászervezése 2011‐n kezdődött. 
2013  és  2019  között  a  Faluházban  kezdetben  havi,  majd  2  heti 
rendszerességgel  tartottak  istentiszteletet.  A  gyülekezeti  ház/ 
templom  építése  régi  álma  volt  a  gyülekezetnek.  Az  előkészítő 
munkák évek óta folytak, 2015 őszén Csomós József püspök úr telket 
vásárolt az építkezés számára, 2016 áprilisára elkészült az engedélyes 
terv.  2016  karácsonyán  kezdődött  az  építkezés.  2019.  júniusában 
pedig felszentelték a templomot. 
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1.7.2.3. Történeti és kulturális adottságok 

 
Egerszalóki hőforrás és sódomb (3394 Egerszalók, Forrás út 4.) 
Egerszalók igazi nevezetessége a község déli részén a föld mélyéből 
(410  m‐ről)  feltörő  hévízforrás,  mely  65‐68  °C‐os.  A  hegyoldalról 
lefolyó  gyógyvíz  az  évek  során  a  sódombot  épített,  mely  egyedi 
jellemzői miatt a környék szimbólumává és védjegyévé vált, melyhez 
hasonló természeti képződmény a világon csak két helyen található. 
Ezen  természeti  csoda  lábánál  épült  fel  a  Saliris  Resort  Gyógy‐  és 
Wellness Fürdő, mely a sokoldalú, magas színvonalú gyógyászati és 

wellness szolgáltatásai révén egyedülálló a térségben. 
 
Egerszalóki Barlanglakások (3394 Egerszalók, Sáfrány út vége) 

A  Sáfrány  utca  összefüggő  barlangházai  a  helyi  önkormányzat 
tulajdonában  vannak,  helyi  védelem  alatt  állnak.  A 
barlanglakásokban  kialakított  skanzen  a  helytörténet  építészeti 
emlékeként kínálja izgalmas közösségi színtereit a kulturális, szellemi 
gyökerek,  folklór  hagyományok  számbavételével.  A  barlanglakás‐
komplexum népi bemutató helyiségeknek, kézműves műhelyeknek, 
népi kézművességet oktató termeknek, borbemutató teremnek, kis 

szabadtéri színpadnak és egy tájháznak biztosít teret. 
 

Betyárbújó  –  kaptárkő  (3394  Egerszalók,  Ady  Endre  utca  felől 
megközelíthető) 
A  10  vagy  akár  20  millió  évvel  ezelőtt  kialakult  riolittufát  a 
vulkánkitöréseket  kísérő  forró  vizes,  kovás  oldatok  néhány  helyen 
keményebbé  tették,  így  emelkedtek  ki  az  úgynevezett  tufakúpok. 
Bizonyos  elképzelések  szerint  a  kaptárkövek  barlanglakásként 
szolgáltak,  erre  utalnak  a  kutatók  által  néhány  helyen  megtalált 
cserépedények is, de kaptár szó miatt felmerülhet az a megoldás is, 

hogy méhkaptárként  szolgáltak a  fülkék, melyek elrendezésük alapján alkalmasak  is egy méhcsalád 
fejlődésére, telelésére. 
 
Tájszoba (3394 Egerszalók, Széchenyi út 9.) 

Egerszalókon  a  Gyógyvizek  Völgyében  található  a  Turisztikai 
Információs Iroda, amely segíti az idelátogató turisták tájékozódását, 
valamint  egyben  kiállítóhely  és  számos  rendezvény  helyszíne  is.  A 
turista  információk  mellett,  a  vendégeknek  egy  kellemes 
időutazásban  lehet  részük,  ha  megtekintik az  épületben  található 
tájszobát,  illetve  a  babakiállítást.  Szombat  délelőttönként  az  iroda 
udvarán a termelői piacon vásárolgathatnak a helyi portékák közül.  
/Forrás: http://www.gyogyvizekvolgye.hu/ 

 

1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

 
1.8.1. Humán közszolgáltatások 

1.8.1.1. Oktatás 

Csicsergő  Családi  Bölcsőde (Kossuth  Lajos  út  69.):  2019.  szeptember  1‐től  új  szolgáltatásként 
megnyitotta kapuit a. A Bölcsőde kiemelt célja ‐ 20 hetes kortól 3 éves korig ‐a gyermekek napközbeni 
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felügyelete,  gondozása,  nevelése,  foglalkoztatása  szükségleteiknek,  életkoruknak  megfelelően, 
korosztályi közösségben, családias környezetben és légkörben.  
 
Berekerdő  Óvoda  Szivárvány  Tagóvoda  (Kossuth  u.  65.):  Fenntartója  Egerszalók  Község 
Önkormányzata.  Irányítószerv  és  fenntartó  a  Kerecsend‐Demjén‐Egerszalók‐Egerszólát 
Óvodafenntartó  Társulás.  Maximális  gyermek‐,  tanulólétszám  75fő.  A  napköziotthonos  óvoda  2 
csoporttal működik.  
 

1.8.1.2. Egészségügy 

Egészségház (3394 Egerszalók, Sáfrány út 3.): 
Háziorvosi  és  fogászati  rendelő,  valamint  a  védőnői  szolgálat működik  a  településen. Háziorvosi  és 
védőnői rendelés minden hétköznap, fogorvosi rendelés hetente kétszer van. Gyógyszertár is működik 
a településen. Felnőtt orvosi, gyermekorvosi és fogászati ügyelet Egerben működik. 
 

1.8.1.3. Gyermekjólét és családsegítés  

A  kötelező  önkormányzati  feladatok  ellátása  a  Verpeléti  székhelyű  Gyermekjóléti  és  Családsegítő 
Szolgálat Társulásában történik. A korábbi gyermekjóléti szolgálati tevékenység kiegészült 2016. január 
1‐től  az  Szt.  szerinti  családsegítéssel.  A  társulásban  részt  vevő  önkormányzatok:  Verpelét  ‐ 
Tarnaszentmária ‐ Feldebrő ‐ Egerszalók ‐Egerszólát. 
 

1.8.1.4. Szociális feladatok 

 
A településen a szociális feladatokat az önkormányzat látja el: 

 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók 
részére  saját  otthonukban  és  lakókörnyezetükben  önálló  életvitelük  fenntartásában,  valamint 
egészségi állapotukból, mentális helyzetükből vagy más okból származó problémák megoldásában. 
A szociális étkeztetés iránti igény, és a házi segítségnyújtás maximális kihasználtsággal működik. 
Házi  segítségnyújtás  keretében  a  szolgáltatást  igénybe  vevő  személy  saját  lakókörnyezetében  kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Házi segítségnyújtás keretében 
főként  idős  emberekről,  fogyatékos  személyekről,  valamint  azokról  az  egészségi  állapotuk  miatt 
rászoruló személyekről gondoskodnak, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetbe történő 
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítják: 

• az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 

• az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közreműködést. 

 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 

 

1.8.1.5. Egyéb szolgáltatások 
Faluház (3394 Egerszalók, Kossuth út 17.) Az egerszalóki közösségi ház (Faluház) ad helyet a Kultúrház 
mellett a Községi Könyvtárnak, a Teleháznak és a Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft‐nek. 
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Néprajzi  szoba:  A  falu  népi  kultúrájának  tárgyiasult  darabkáit  összegyűjtve  egy  állandó  kiállítást 
rendezett be az egerszalóki nyugdíjasklub. A kiállítás előzetes egyeztetés után tekinthető meg. 
 
Körzeti  megbízott  (3394  Egerszalók,  Sáfrány  u.  9.):  Eger  Rendőrkapitányság  Közrendvédelmi 
Osztályának KMB Irodája 
 
 

1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
 
Heves megye az ország egyik legdinamikusabban fejlődő megyéje. A KSH 2018. év októberi felmérése 
szerint a Heves megyei székhelyű ipari vállalatok teljesítménye 6%‐kal nőtt, mely növekedést csak 
Budapest és térsége haladja meg. Az utóbbi tíz évben a gazdaság teljesítménymutatói javultak, a 
foglalkoztatottság nőtt, s megjelent a munkaerőhiány. 
A megyei gazdaság ágazati teljesítményeiben mutatkozó differenciáltság mellett ezen teljesítmények 
mögötti területi különbségek is igen jelentősek. A megye hét járásából az egri, a hatvani és a gyöngyösi 
járás kiemelkedik gazdasági teljesítményével. 
Ezt alátámasztó főbb adatok: 
● a megye népességének közel 70%‐a él e három kiemelt járásban; 
● itt jelenik meg a megyei összes befektetett saját tőke 90,5%‐a; 
● ehhez kapcsolódóan itt jön létre a hozzáadott érték 89%‐a; 
● itt realizálódott a nettó árbevétel 90%‐a; 
● innen indult a megyei export 96,6%‐a; 
● itt regisztrálták az állományi létszám 83,1%‐át; 
● e három járásban jelentősen magasabb a gazdasági aktivitás, hiszen itt működik a vállalkozások 
mintegy 80%‐a; a megyében befektetett külföldi tőkének 96,3%‐a itt jelent meg. 
Az egy főre jutó bruttó hazai termék mutató esetében (egy főre jutó bruttó hazai termék a megyei 
átlag százalékában, 2018) mutató alapján a megyék között Heves megye a 10. helyet foglalja el 74,6%‐ 
os értékkel. 
A  megye  gazdasági  húzó  ágazata  is  ipari.  Ugyanis  három  kiemelt  ágazat  (gépipar,  kereskedelem, 
energia‐víztermelés‐hulladékgazdálkodás) adja a nettó árbevétel 75%‐át, a kivitelnek közel 90%‐át, a 
hozzáadott  értéknek  pedig  a  61%‐át.  A  gépipar  megyében  betöltött  kiemelt  gazdasági  szerepét 
mutatja, hogy csak ez az egy ágazat adja a megyei nettó árbevétel 55%‐át, s az export 88%‐át. 2019‐
ben a 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások Heves megyei telephelyein 1546 milliárd forint 
termelési értéket állítottak elő, összehasonlító áron 4,5%‐kal (országosan 5,3%‐kal) többet, mint egy 
évvel korábban. 
A Heves megyei székhelyű gazdasági  szervezetek 2019‐ben 158 milliárd  forint értékű új beruházást 
valósítottak meg, összehasonlító áron 15%‐kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Országosan 6,9%‐ 
os növekedés történt. 
 
 
Egerszalók Eger vonzáskörzetéhez tartozik. Az itt jelenlevő multinacionális vállalatok, a ZF Hungária, 
Leoni  Hungária,  Bosch  országos  központokat  üzemeltet  Egerben,  olyan  üzemegységekkel,  melyek 
egyedülállóak az országban. Ezek olyan munkahelyeket teremtenek, melyek a járásban élőknek és a 
régiótól  távolabb  élőknek  egyaránt  vonzó  lehetőséget  jelentenek.    A  járás  gazdasági  fejlődésének 
legmeghatározóbb  tényezője  az  ipar,  amely  nagyságrendjét  tekintve  hatással  van  a  megye  és  a 
környező  járások  fellendülésére  is.  Eger  gazdasági  fejlődése,  meglévő  magas  szintű  intézményi 
rendszere, kiemelkedő idegenforgalmi potenciáljának és ismertsége Egerszalók gazdasági szerepkörét 
is nagyban befolyásolja.  
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A település húzó gazdasági ágazata a szolgáltatás. A több száz éves fürdőkultúrával rendelkező régió 
turisztikai  kínálatában  jelentős  helyet  foglalnak  el  a  gyógy‐  és  termálfürdők,  köztük  az  egerszalóki 
hőforrás, melyre turisztikai kínálatában a megyeszékhely is alapoz.  
Az  egri  történelmi  borvidék  részeként  Egerszalók  hosszúmúltra  visszatekintő  szőlőművelési  és 
borászati  hagyományokkal  rendelkezik.  Ma  már  többszáz  hektáron  termesztik  a  különféle 
szőlőfajtákat. Magántermelők és helyi  feldolgozócégek egyaránt  foglalkoznak szőlőtermesztéssel és 
borászattal.  
Egerszalók  mezőgazdasági  szektorát  tekintetve  a  településen  működő  275db  (KSH  2000.)  egyéni 
gazdaság  használatában  lévő  összesföldterület  (9305856  m²)  nagy  része  szántó‐,  szőlő‐  és 
erdőterületekként  hasznosult.  Ugyanebben  az  évben mindössze  hét  gazdasági  szervezet  folytatott 
mezőgazdaságitevékenységet a községben, az ezek által megművelt összes földterületet (11 100 m²) 
teljesegészében szőlőtermesztésre fordították. Jól látható, hogy a borászat népszerűségének ellenére 
a mezőgazdaság nem nevezhető a település meghatározó gazdasági ágazatának, ugyanakkor az ipar 
sem. A községben találkozhatunk ugyan néhány kisebb ipari termelő céggel, így például faipari 
munkálatokkal,  bútorgyártással  és  fehérnemű‐készítéssel  foglalkozó  vállalkozásokkal,  szerepük 
azonban  nem meghatározó  a  falu  gazdasági  szerkezetében.  Fontos  azonban  megjegyezni,  hogy  a 
nagyobb, Európa‐szerte ismert vállalatok közül egy lengyel cégleányvállalatának, a Bella Hungária Kft.‐
nek Egerszalókon található a székhelye. 
 
 

1.9.2. A település fõbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 

Regisztrált 
vállalkozások 
száma‐ 
GFO14 
2020[db] 

491  Regisztrált gazdasági vállalkozások száma ezer lakosra, 2011‐től (db) 

0  és  ismeretlen  fős 
regisztrált vállalkozások 
száma  ‐  GFO14  2020. 
[db] 

1‐9  fős  regisztrált 
vállalkozások  száma  ‐ 
GFO14 2020. [db] 

10‐19  fős  regisztrált 
vállalkozások  száma  ‐ 
GFO14 2020. [db] 

20‐49  fős  regisztrált 
vállalkozások  száma  ‐ 
GFO14 2018. [db] 

111  365  7  8 

Regisztrált vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként 
(GFO14, dec. 31.) (2020.) 

Mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, 

halászat 

Feldolgozóipar  Építőipar 

155 db  31db  22 db 

Kereskedelem, gépjárműjavítás  Szállítás, Raktározás  Szálláshely‐szolgáltatás, 
vendéglátás 

27 db  11 db  94 db 

Információ, kommunikáció  Ingatlanügyletek  Szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység 

7 db  42db  17 db 
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Regisztrált vállalkozás; Pénzügyi, 
biztosítási tevékenység  

 

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, 
kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés 

Művészet, szórakoztatás, 
szabadidő  

10 db  1 db  22 db 

Adminisztratív és szolgáltatást 
támogató tevékenység 

Oktatás nemzetgazdasági 
ágban 

Humán‐egészségügyi, szociális 
ellátás 

15 db  8 db  22 db 

Egyéb szolgáltatás     

7db     

Ajándékbolt, Nemzeti 
dohánybolt 

Élelmiszer vegyesüzletek (db) 
2021 

Termelői piac 
2021 

2  4  1 

Vendéglátóhelyek száma (db) 
2021 

   

11     

Helyi adó 2020 

Kivetett iparűzési adó   Az adó mértéke iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5 %‐a 

Idegenforgalmi adó   személyenként és vendégéjszakánként 500,‐Ft. 

 
 
 

Idegenforgalom 

Vendégek összesen a kereskedelmi szálláshelyeken, 2014 [fő]  78 041

Külföldi vendégek a kereskedelmi szálláshelyeken, 2014 [fő]  9 233

Vendégéjszakák a kereskedelmi szálláshelyeken, 2014 [db]  186 543

Külföldiek  által  eltöltött  vendégéjszakák  a  kereskedelmi  szálláshelyeken,  2014 
[db] 

25 228

Összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyei, 2014 [db]  1 110

Szállodák, 2014 [db]  3

Panziók, 2014 [db]  3

Kempingek, 2014 [db]  1

Üdülőházak, 2014 [db]  3

Szobák a szállodákban, 2014 [db]  330

 

 

1.9.3. Ingatlanpiaci viszonyok 
 

Lakásállomány 

Lakások száma  

(KSH 2021. 01. 01.) 

 

763db   
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A  lakások  és  lakott  üdülők 
komfortosság  szerint  (KSH  2011. 
népszámlálás) 
(db) 

összkomfortos 
komfortos 
félkomfortos 
komfort nélküli 
szükség‐ és egyéb lakás 

16 
27 
‐ 
18 
‐ 

A lakások és lakott üdülők alapterület 
szerinti  aránya  (KSH  Népszámlálás, 
2011.): 
 

 
 
 
‐29 m2 alapterületű lakás 
30‐39 m2 alapterületű lakás 
40‐49 m2 alapterületű lakás 
50‐59 m2 alapterületű lakás 
60‐79 m2 alapterületű lakás 
80‐99 m2 alapterületű lakás 
100‐ m2 alapterületű lakás 

 
 
 
1,63% (1db) 
3,27 % (2db) 
13,11% (8db) 
18,03% (11db) 
19,67% (12db) 
27,87% (17db) 
16,39% (10db) 

Közüzemi  ivóvízvezeték‐,  és 
közcsatorna‐hálózatba  bekapcsolt 
lakások száma (db) 
(KSH, 2019) 

ivóvíz: 
801 
 
csatorna:  
735 

 

Közüzemi  ivóvízvezeték  és 
szennyvízgyűjtő‐ hálózat hossza (km) 
(KSH, 2019) 

ivóvíz: 
21 
 
csatorna: 
15 
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Közműolló (százalék) 

Háztartási  villamosenergia‐ 
fogyasztók száma (db) 
(KSH, 2019) 

858   

Villamosenergia‐  fogyasztók  száma 
(db) (KSH, 2019) 

1025   

A  kisfeszültségű  villamosenergia‐
elosztóhálózat hossza (km) 
(KSH, 2019)  

27   

Háztartási villamosenergia fogyasztás 1000 KWh/fő 

Háztartási gázfogyasztók száma (db) 
(KSH, 2019)  

687   

Összes  gázfogyasztók  száma  (db) 
(KSH, 2019) 

781   

Az összes gázcsőhálózat hossza (km) 
(KSH, 2019) 

31   

Háztartási gázfogyasztás (1000 m3/fő) 
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1.9.4.  Ingatlanpiaci kereslet‐kínálat 
 
Négyzetméterárak alakulása 2021 novemberében 
(forrás: https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Egerszalók) 

 

Átlag m²‐
ár 

Átlag m² 
(m²) 

Átlagár 
(M Ft) 

Legolcsóbb m² 
(ezer Ft) 

Legdrágább m² 
(ezer Ft) 

Legolcsóbb 
(M Ft) 

Legdrágább
(M Ft) 

312428  180  46,7  126666  729166  9,5  110,0 

 

 
2. ábra Átlagos négyzetméter ár 
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1.10. AZ  ÖNKORMÁNYZAT  GAZDÁLKODÁSA,  A  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS  ESZKÖZ‐  ÉS 
INTÉZMÉNYRENDSZERE 

 
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

 
Egerszalók  község  Gazdasági  Programja  2020‐2024‐ig  tartó  időszakra  szól.  A  gazdasági  program 
elkészítésének  célja,  hogy  az  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  a  ciklusának  időtartama  alatt  egy 
egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. 
 
A vagyoni helyzet 
 
Az  Önkormányzat  vagyona  a  2010.  évi  zárómérleg  alapján  2456  millió  forint.  Az  Önkormányzat 
vagyonszerkezete a következő: 
 

Vagyonelem megnevezése 
Ingatlan db 

száma 

Forgalomképtelen  törzsvagyon  (nem  értékesíthető,  nem  terhelhető,  a 
kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 

143 

Korlátozottan  forgalomképes  törzsvagyon  (meghatározott  feltételekkel 
értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 

127 

Egyéb  (forgalomképes  vagyon,  amely  szabadon  értékesíthető  és 
megterhelhető) 

20 

 
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: Önkormányzati Hivatal, intézmények: 
óvoda, továbbá közterületek, utak stb. 
Képviselő‐testülete  Nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  vagyon  Egerszalók 
Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló barlanglakások 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: földterületek 
Egyéb  vagyon  körébe  tartoznak  a  következő  ingatlanok:  szolgálati  lakások  (2db),  építési  ingatlanok 
(3db), fejleszthető földterület (3db)  
 

1.10.1.2. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 

 
I. Központi költségvetésből származó bevételek  

Települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 
A települési önkormányzatot illeti meg: 

a) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó 

bevétel 100%‐a. 

b) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni — a települési önkormányzat által 

beszedett — személyi jövedelemadó 100%‐a a földterület fekvése szerinti települési 

önkormányzatot illeti meg. 

c) magánszemélyek kommunális adója 

d) iparűzési adó 

e) talajterhelési díj 

2021‐ben az oktatás‐nevelés, a  szociális  támogatások és az egyéb más másra nem költhető célzott 
támogatások emelkednek. Az önkormányzatoktól a gépjárműadót elvonják. Viszont jelentős elvonás 
történik a helyi iparűzési adóból. A szolidaritási hozzájárulás kiterjesztésre kerül, míg 2020. évben csak 
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32.000 Ft/lakos adóerőképesség felett kellet fizetni, 2021. évben már 22.000 Ft/lakos felett kell fizetni, 
vagyis  szét  van  terítve.  Az  adóerőképesség  kiterjesztésével  azt  éri  el  az  állam,  hogy  csökken  az 
önkormányzatok szabadon felhasználható forrása. Ez azt jelenti, hogy jövőre már csökken a valós, helyi 
iparűzési adóból az önkormányzatok által szabadon felhasználható összeg. 
Azokon a feladatokon túl, amelyre 2021. évben több támogatás került betervezésre, az összes többi 
általános működési támogatás – ami a bérek, a településüzemeltetés és minden egyéb más támogatás 
tekintetében  van  –  nem  változik  semmit  sem.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  önkormányzatokból  élő 
dolgozóknak  –  kivétel  az  oktatás‐nevelés,  szociális  és  egészségügy  területe  –  2021‐ben  sem  lesz 
semmivel sem jobb, mint az idén. 
A 2020. évben ki fognak futni a fejlesztési támogatások, a TOP‐os programok jelentős része, ezért 2021. 
év még szép eredményeket fog mutatni, de jelentősen vissza fog esni az önkormányzati beruházások 
mértéke.  
Összegezve, a jövő évi központi költségvetésben 2020‐hoz képest a 2021. évben többletforrás nincs, 
belső átrendeződés látható.  
 
Egerszalók Községi Önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételét 23 324 526 Ft‐tal, költségvetési 
kiadását 23 324 526 Ft‐tal módosította. 
A képviselő‐testület az önkormányzat 2021. évi módosított költségvetési bevételét 695 223 367 Ft‐
ban, módosított költségvetési kiadását 695 223 367 Ft‐ban állapította meg. 
A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenként bontásban 
állapította meg: 

 29 693 E Ft önkormányzat működési támogatásai 
 8 489 E Ft működési célú támogatás államháztartáson belülről 
 456 E Ft működési célú átvett pénzeszköz 
 ‐14 941 E Ft finanszírozási bevételek 
 ‐ 564 E Ft felhalmozási célú támogatás 
 10 E Ft felhalmozási bevételek 
 182 E Ft működési célú átvett pénzeszköz 

A kiadási  főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi  jogcímenkénti bontásban 
állapítja meg: 

 47 967 E Ft működési költségvetés módosított kiadásai, ebből 
o 26 296 E Ft személyi juttatások 
o 2 846 E Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
o ‐ 2 733 E Ft dologi kiadások 
o 21 558 E Ft egyéb működési célú kiadás 

 ‐34 933 E Ft felhalmozási költségvetés módosított kiadásai, ebből ‐34 933 E Ft beruházások, 
felújítások 

 10 291 E Ft tartalék 
 

1.10.1.3. Gazdasági program 

 
Az előző ciklusban megvalósult és az előző ciklusból áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések: 

 Gyógyfürdő előtti buszöböl építés 

 Szt. Andrea melletti útfelújítás 

 Konyha belső festése 

 Óvoda belső festése 

 Ravatalozó belső festése 

 Kossuth Lajos út páros oldalán járda felújítás 
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 Öreghegyi lakópark közvilágítás hálózat kábel csere 

 Konyha épület tetőcsere 

 Kerékpárút építés 

 Temető belső útjainak felújítása 

 Járda felújítás Széchenyi u. 20‐38. között 

 Járda felújítás Kossuth u. 20‐42. között 

 Öreghegyi lakópark vízelvezetés, útfelújítás 

 Kerékpárút melletti napelemes közvilágítás kiépítése 

 Vis maior Sáfrány u. 566/1 hrsz alatti pinceszakadás, sziklaomlás 

helyreállítása 

 Helyi védelem alatt álló barlanglakások felújítása 

 Tájház felújítása 

 Hivatal épületének tetőcseréje tetőtér beépítéssel 

 Forradalmi emlékhely létrehozása a Pást parkban 

 TOP‐3.2.1‐15 Konyha épület felújítása 

 Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása, járda 

felújítás, Hegyalja u. burkolatszélesítés 

 563/1 hrsz ingatlan vásárlás 

 563/2 hrsz ingatlan vásárlás 

 Kossuth u. 16. 620 hrsz ingatlan vásárlás 

 Széchenyi u. 1. 304/1 hrsz ingatlan vásárlás 

 Széchenyi u. 3. 305 hrsz ingatlan vásárlás 

 Széchenyi u. 7. 307 hrsz ingatlan vásárlás 

 Önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózat kátyúinak javítása, 

járdafelújítás 

 Öreghegyi útszakasz burkolatjavítása 

 Kristálydombi telek vásárlása 

 Egerszalók Önkormányzat épület energetikai korszerűsítése 

 Helyi foglalkoztatási együttműködések Egerszalókon 

 Egerszalók Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása 

 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 

 Temető parkoló építése 

 Lakóépületek bontása 

 Református templom előtti járda építése 

 Kossuth Lajos út végén vízelvezetés építése, áteresz csere 

 Petőfi úton áteresz csere 
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 Ady Endre úton átereszek építése 

 Vízfolyást keresztező középnyomású gáz elosztó vezeték kiváltása 

 Orvosi eszközök beszerzése 

 Egerszalók központjának turisztikai célú fejlesztése 

 Helyi foglalkoztatási együttműködések Egerszalókon 

 Külterületi helyi közutak fejlesztése (gép beszerzés) 

 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése 

 Vis maior (barlang lakások) 

 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (Hegyalja, Sáfrány, Kaptárkőhöz 

felvezető út) 

 Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása 

 Temető fejlesztése 

 Közösségi terek funkcionális kialakítása, fejlesztése 

 
 

1.10.2. Foglalkoztatáspolitika 
 

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliek 
aránya az összes lakossághoz viszonyítva 7,4 %, az aktív korúakhoz képest 11%. 
A  munkanélküliség  ellen  küzdeni  kíván  az  Önkormányzat,  mivel  a  munkanélküli  családokban 
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális 
kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 
 
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: 

 a  fejlesztési  elképzeléseknél  meghatározottak  szerint  támogatja  a  helyi  ipart,  a  helyi 
vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat,  

 támogatja a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, 
hogy a vállalkozók számára munkahely‐bővítési lehetőséget teremtsen,  

 a  közszolgáltatások megtartása,  illetve  bővítése  révén munkahelyet  teremt,  és  tart  fenn  a 
köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,  

 aktívan  részt  vesz  a  munkaadók  és  munkavállalók  igényeinek  közvetítésében,  ehhez  a 
honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,  

 rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. (közmunka program) 
 
Közfoglalkoztatás 
A  közmunka  program  előnyt  biztosít  az  állás  nélküli  személynek  azáltal,  hogy  a  közmunka  ideje 
munkavégzésnek  minősül,  másrészt  előnyt  jelent  a  foglalkoztatónak,  mivel  kedvező  anyagi 
feltételekkel  (részben  a  munkaügyi  központ  pályázati  finanszírozásával)  tud  elláttatni  közcélú 
feladatokat.  
 
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat 

‐ megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit, 
‐ kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.  

/a községi Kft. Ugyanezeket a lehetőségeket kaphatja./ 
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Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma  

Egerszalók 
Heves megye Egri 

járás 

2013. 
év 

2014. 
év 

2015. 
év 

2016. 
év 

2017. 
év 

2018. 
év 

2019. 
év 

2020. 
év 

2021 
01 ‐ 
11. 
hó 

Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 
támogatása 

9  33 25 48 37 25 17  13  16

Országos 
közfoglalkoztatási 
program támogatása 

15  12 16 10 5 5 2  2  2

Járási startmunka 
mintaprogram 
támogatása összesen 

‐  1 0 ‐ 0 ‐ ‐  0  1

‐‐ Mezőgazdaság  ‐  1 0 ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  1

Mindösszesen  24  46 42 59 43 30 19  15  19

Közfoglalkoztatási 
mutató 

1,80%  3,32% 3,04% 4,17% 3,09% 2,17% 1,41%  1,09%  1,39%

Ellátásban nem 
részesülő álláskeresők 
száma zárónapon 

68  90 79 51 47 40 37  50  43

Álláskeresési 
ellátásban részesülő 
álláskeresők száma 
zárónapon 

6  9 7 10 14 16 16  24  19

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatásban 
részesülő álláskeresők 
száma zárónapon 

73  29 45 46 56 44 39  44  38

Regisztrált 
álláskeresők száma 
zárónapon 

147  128 131 108 117 100 92  118  100

‐‐ Ebből tartós 
álláskereső 

63  31 41 31 24 23 19  27  32

Nyilvántartott 
álláskeresők relatív 
mutatója 

10,79%  9,19% 9,50% 7,67% 8,50% 7,29% 6,77%  8,70%  7,36%

Munkavállalási korú 
(15‐64 éves) népesség 
száma 

1 359  1 388 1 375 1 406 1 379 1 369 1 362  1 355  1 362
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1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

 
Az  önkormányzat  igazgatási  tevékenységét  2013.  január  1‐től  az  Egerszalóki  Közös  Önkormányzati 
Hivatal látja el, melynek jogelődje 2008‐2012. között az Egerszalóki Körjegyzőség volt. A Közös Hivatal 
létrehozására és működtetésére két önkormányzat közötti Megállapodás jóváhagyásával került sor. A 
Közös Hivatal székhelye: Egerszalók, a Hivatal  rendszeres ügyfélfogadással Kirendeltséget működtet 
Egerszólát  településen  is.  A  Hivatalban  a  két  településen  összesen  9  köztisztviselő  dolgozik,  a  két 
település állandó lakosságának száma 2980‐3000 fő. 
Az egészséges  ivóvízellátást és szennyvízkezelést a Heves Megyei Vízmű Zrt, mint közműszolgáltató 
látja el. 
A  települési  szilárd  hulladék  gyűjtése  és  ártalmatlanításra  történő  elszállítása  közszolgáltatási 
szerződés alapján történik, a szolgáltató az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
A köztemető fenntartása, közparkok és egyéb önkormányzati közterületek fenntartása karbantartók 
alkalmazásával és ‐ kisebb ‐nagyobb megszakításokkal a közmunka program támogatásától függően‐ 
közfoglalkoztatottak munkába állításával történik. 
A  közvilágítást  szerződés  alapján  erre  szakosodott  közszolgáltató  cég  végzi,  a  közvilágítás 
finanszírozása az önkormányzati költségvetést terheli, erre állami támogatás nem biztosított. 
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása szintén önkormányzati feladat, melyet az 
út‐  és  járda  felújítás‐  és  építés,  valamint  a  téli  gépi  hó  eltakarítás  esetén  külső  vállalkozóval 
végeztetünk. 
A  csapadékvíz  elvezetés:  a  karbantartás  a  lakosság  és  az  önkormányzati  ingatlanoknál  az 
önkormányzati  dolgozók  (karbantartók,  közmunkások)  feladata,  a  felújítás  és  építés  külső  cég 
bevonásával, vállalkozói szerződéssel biztosítható. 
Az Önkormányzat gazdasági társaságnak tagja, az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató 
Kft  tevékenysége  (gyógyvízszolgáltatás és értékesítés) az önkormányzat kötelező  feladatellátásához 
nem kapcsolódik, azonban jelentősen hozzájárul a település idegenforgalmi jellegű tevékenységéhez, 
a helyi adó bevétel növeléséhez és a helyi munkalehetőségek bővítéséhez. 
Az  Önkormányzat  önként  vállalt  feladatként  ellátja  és  évente  az  önkormányzat  költségvetési 
rendeletében  meghatározott  keret  erejéig,  anyagilag  támogatja  az  államháztartáson  kívüli 
szervezeteket.  
Nem kötelező feladatként: 

 a közbiztonságot szolgáló térfigyelő kamerarendszert és hotspot rendszert működtet a 

település egészére kiterjedően,  

 a lakosság közérdekű tájékoztatására hangosbemondót üzemeltet és Egerszalóki Harsona 

címmel nyomtatott kiadványt ad ki  

 helyi ösztöndíjjal támogatja a jó tanuló diákokat, szociális rászorultság esetén ösztöndíj 

támogatást biztosít a felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók részére a Bursa Hungarica 

Szociális Ösztöndíj programhoz kapcsolódva  

 2019. szeptember 1‐től családi bölcsődét működtet  

 a gyermekétkeztetés és idősek étkezésének biztosítására saját főzőkonyhát üzemeltet; 

 támogatja a kisgyermekek nem kötelező védőoltásának költségeit; 

 népesedéspolitikai megfontolásból anyagilag támogatja a fiatal családok otthonteremtését új 

lakás építése vagy a településen történő lakásvásárlás esetén 

 az Adventi és karácsonyi ünnepi időszakban a település díszkivilágításról gondoskodik 
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1.12. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI VIZSGÁLAT 

1.12.1. Területhasználat vizsgálata 
 

1.12.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
 
Egerszalók  összetett,  vegyes  szerkezetű  település,  ami  a  fejlődése  során  alakult  ki:  az  ősibb, 
szabálytalan, valamint a fiatalabb, már tervezett, szabályos településrészei által. 
Szerkezetét meghatározó mesterséges vonalas elemei első sorban az országos közutak: az Egerszólát 
bekötő út, a Gyöngyös‐Verpelét‐Eger összekötő út és a Demjén bekötő út, valamint a helyi főutca, a 
Kossuth Lajos út. A település utcahálózata legnagyobb részben észak‐dél irányú, néhány kelet‐nyugati 
átkötéssel. Jelentős keleti irányú kapcsolatot biztosít Eger felé a K2 elnevezésű, közelmúltban megépült 
út is. 
Természetes szerkezetalakító elem a Laskó patak, amely a Kossuth Lajos úttal párhuzamosan, szintén 
észak‐déli irányban vágja ketté a települést. A patak felduzzasztásával mesterségesen létrehozott, de 
természeti szerkezetalakító elemnek tekinthető a település északi részén lévő, 120 ha‐os Laskó‐völgyi 
víztározó, hétköznapi nevén a horgásztó. 
A XVIII. század végi források szerint az épületekre az oldalhatáros (fésűs) elhelyezkedés volt jellemző, 
az  elmúlt  kétszáz  évben  azonban  a  beépítés  sűrűsödött,  s  a  legutóbbi  évtizedekben  a  domborzat 
figyelembe vételének mellőzésével a szabályos utcaosztást alkalmazták. 
Egerszalók  korábbi  hagyományos  típusú  „nyeregtetős,  szarufás‐torokgerendás,  háromsejtű, 
szabadkéményes boglyakemencés” házait a XX. század második  felében  fokozatosan  felváltották az 
úgynevezett  kockaházak, melyek  többsége az  1970‐es  években megerősödött  lakásépítési  kedvnek 
köszönhetően épült. A  lakások 56%‐a összkomfortos,  s mindössze 3%‐a sorolható a  szükséglakások 
kategóriájába; a többi lakóház minősége e két szélsőséges csoport közötti kategóriákban oszlik meg. 
Az elmúlt évek fejlesztéseinek és a szuburbanizációnak is köszönhetően egyre inkább kiépül a község 
északkeleti  részén  található  Kristálydomb  Üdülőpark,  valamint  a  gyógyfürdő  irányában  haladva  a 
néhány éve kialakított Öreghegyi lakópark beépítése is megkezdődött. 
 
 

1.12.1.2. Beépítésre szánt területek 
 

Lakóterületek 

Egerszalók belterületének több mint fele – mintegy 135 hektár – lakóterület. A település célja a 
lakónépesség megtartása úgy, hogy a település ne a tájban szétfolyva, annak rovására fejlődjön. 
Egerszalókon  sajnos  a  hagyományos  falusias  életforma  nagy  részben  átalakult,  a  régi,  falusias 
lakóterületeken  a  termelő  életmóddal  kialakult  hosszú  telkek  jelentős  része  már  nincs 
használatban.  Ennek  megfelelően  a  felülvizsgálandó,  hatályos  tervhez  képest  az  új  terv 
tartalékokkal rendelkezik, melyek a hosszútelkek mélységi megosztásával, és néhol az elégtelen 
szélességük miatt, azok összevonásával jöhetnek létre.  
A fent említett, hosszú kertek feltáró utakkal való megosztása hosszú, és nehézkes folyamat, így 
a  lakónépesség növelésére  lehetőséget kell adni újonnan kijelölt  lakóterületekkel, mely célra a 
már kiparcellázott lakóparkok megfelelőek.  
Annak  érdekében,  hogy  a  lakóparkok  beépíthetősége  napjaink  életformájához  jobban 
illeszkedjen, a hatályos tervekben kertvárosias lakóterület besorolást kaptak.  

 
Falusias lakóterület  
A  település  lakott  területe  jellemzően  falusias  lakóterület besorolású.  az üres  teleksor és a 
hosszú lakótelkek végének is lakóterületbe sorolással. 
Bár  a  korábbiakban már  a  falusias  lakóterületből  mezőgazdasági  kertes  területbe  kerültek 
visszaminősítésre  tömbök,  még  most  is  nagy  számú  beépítetlen,  fejlesztési  területtel 
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rendelkezik a település. A Dózsa Gy. u. folytatása és az Öreg‐ hegy aljával szemben a Laskó‐ 
patak mellett is vannak még be nem épült falusias lakóterületek.   
 
Kertvárosias lakóterület  
Kertvárosias lakóterületek jellemzően a lakóparkok területei: 
– a Kristálydomb lakópark ~21 ha‐os területe, 
–  a csaknem 10 ha‐os Öreg‐hegy lakópark. 
Ezeken kívül új utcanyitás történt a korábbi rendezési tervekben a 2416‐os főút mellett a Bérc 
utcával  szemben.  Az  utca  kialakítása  nem  történt  meg,  továbbra  is  fejlesztési  területként 
számolhatunk vele. 

 

Vegyes területek 

  Településközpont terület  

Egerszalókon a településközpont terület a település jelentősebb intézményeinek területe:  

 a Shyraz Hoteltől (Széchenyi u.) a Sáfrány utcai Polgármesteri hivatalig tartó terület, az óvoda 

és rk. templom területei. 

 az egri út mentén a Kristálydombi lakópark központjaként kijelölt 0,18 ha‐os terület  

 Településközponti vegyes terület a régi iskolával szemben egy kisebb beépítetlen tömb, 

amely további intézményi fejlesztésekre ad lehetőséget 

 Az Ady Endre út mentén már korábban kijelölt vegyes területek (St. Andrea pincészet 

környéke) a hatályos terven kibővítésre kerültek az út túloldalán lévő telekrészekkel, kb. 1,5 

ha‐on. 

Gazdasági területek 

   
  Ipari terület 

Egyetlen ipari gazdasági terület van a településen, a déli részen az egri határnál  lévő ipartelep, 
melyen ma faszobrász műhely üzemel (081/2‐4 hrsz). 
A  HÉSZ  az  épületek  tájba  illesztését  írta  elő.  Ennek  érdekében  az  övezet  területén  épített 
épületegyüttesek körül takaró fásítást rendelt el, a kistájra jellemző honos, ill. régi kultúrfajokkal. 
 

  Kereskedelmi, szolgáltató terület  

Kereskedelmi,  szolgáltató  gazdasági  területek  legnagyobb  részben  a  Laskó‐patak  mentén 
találhatók, a régi TSz területén, és attól északra, valamint a Bella Hungária Kft. területén (821/3 
hrsz), a belterület délnyugati szélén és vele szemben a lakóterület mellett borászati üzem (Juhász 
Pincészet), a terv a Kohári Pincészet és szőlőfeldolgozó területén, 2,4 ha. 

 

Üdülőterületek 

A településen két fő üdülési forma a jellemző, a hotelben, valamint a vendégházakban történő 
üdülés.  A  két  üdülési  forma üdülőházas  és  hétvégi  házas  terület  kialakítását  igényli,  és  hozta 
magával a korábbi tervekben is.  
 
Üdülőházas üdülőterület  
Üdülőházas üdülőterület a belterület déli részén, a Laskó‐patak és Ady Endre út között korábban 
kiszabályozott kistelkes tömbök, valamint a település déli részén lévő vendégházak területe. 
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Hétvégiházas üdülőterület 

Hétvégiházas üdülőterület  a belterület  délkeleti  részén,  az Öreg‐hegyen  lévő  zártkertes  telkek 
területe, melyek egy része már beépült.  

 

Különleges beépítésre szánt területek 

 
Különleges terület – bánya  
A nyilvántartott és működő szénhidrogén bányatelek a település déli határán lévő 081/1 hrsz‐ú 
terület egy része. 
 
Különleges terület – idegenforgalmi terület  
Ebbe a területfelhasználási egységbe azok a területek kerültek, amelyek a település turizmushoz 
kapcsolódó  fejlesztéseinek  intenzívebb  célterületei.  A  területen  az  átmeneti  ott‐tartózkodást 
szolgáló, valamint szociális  funkciók mellett, kemping, ellátási, vendéglátási  funkciójú épületek, 
szolgáltató  épületek,  valamint  idegenforgalmi,  bemutató,  oktatási  és  sport  célú  épületek 
helyezhetők el. 
E területfelhasználási egységbe  tartozik a belterület  féli  részén, a Laskó‐patak és Ady Endre út 
között és a Gyógyfürdővel szemben lévő terület, valamint a barlanglakások területe. 
 
Különleges terület – nagykiterjedésű sportolási célú terület  
A nagyobb sportlétesítményeknek helyet biztosító (pl.: sportcsarnok, fedett pályák, stb.), ezáltal a 
település sportolási lehetőségeit biztosító terület.  
Különleges  nagykiterjedésű  sportolási  célú  terület  a  település  központjában  lévő  focipálya  és 
öltözők területe (436 hrsz), a tervezett golfpályán kijelölt beépítésre szánt területek. 
 
Különleges terület pincékkel  
A meglévő pincék, és borfeldolgozók, a bortermelés hagyományainak megőrzésére, folytatásának 
biztosítására, vendéglátásra szolgáló területek: 
E területfelhasználási egységbe tartoznak: 

  ‐ a Széchenyi István út menti terület a Dolgozók útja magasságában a pataktól délre  
  ‐ az Ady Endre út és Dolgozók útja csatlakozásánál, az Ady Endre út keleti oldalán lévő terület (487‐

508 hrsz.) 
 
Különleges terület – gyógyfürdő  
A  belterület  déli  részén,  a  gyógycélú  terület,  gyógyfürdő‐  és  ‐szálló,  valamint  környékének 
területe. 

 
Különleges terület – rekreációs központ  
A völgyfeltáró úttól délre, a Demjéni út, a gyógyfürdőhöz vezető út és a gyógyfürdő komplexum 
területe által határolt különleges terület. 

 

1.12.1.3. Beépítésre nem szánt területek 

 
Zöldterületek 
A  zöldterület  állandóan  növényzettel  fedett  közterület  (közpark,  közkert),  amely  a  település 
klimatikus  viszonyainak  megőrzését,  javítását,  ökológiai  rendszerének  védelmét,  az  emberek 
pihenését, testedzését szolgálja. 
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Közkert 
Az első sorban pihenést szolgáló közhasználatú közterületi zöldterületek a temető mellett és 
környékén (19, és 36/10 hrsz.)  
 
Közpark 
Pihenést, testedzést, játékot, vendéglátást szolgáló közhasználatú közterületi zöldterület.  
Meglévő  közpark  a  Shiraz  Hotel mellett,  a  patak  túlsó  oldalán  lévő  734/6  és  739/1  hrsz‐ú 
terület. 
Tervezett közpark az Ady Endre út mentén az Egerbe vezető K2 út és a volt zártkerti, tervezett 
hétvégiházas üdülőterületeket feltáró út közötti szakaszon (0111/9 hrsz.) 

 
 
Erdőterületek 
Az erdők az élővilág fennmaradása, a települési környezet minősége szempontjából meghatározó 
jelentőségűek. A táj‐ és tájképvédelem, a táji értékek fennmaradása szempontjából is elsődleges 
fontosságúak. Az erdők védelmi funkciója miatt szükséges a minél nagyobb összefüggő erdőterület 
létrehozása, valamint a zömmel mezőgazdasági hasznosítással jellemezhető területeken a mozaikos 
tájhasználatot biztosító kisebb‐nagyobb erdőterületek megtartása, bővítése.  
 

Védelmi erdők  

Védelmi erdőterületek közé tartoznak a védett erdőterületek, a víztározó északi oldalán lévő 
erdők,  a  belterület  keleti  oldalán  a  belterület  és  szőlők  közti  erdők,  a  gyenge  minőségű 
szántóterületek, és a víztározó telkén lévő, de beerdősödött területek. 
 
Gazdasági erdők  
Gazdasági erdőterületek közé tartozik a – tó nyugati oldalán lévő közjóléti erdőkön kívül – a 
gazdasági rendeltetésű erdők, ahol építmények elhelyezhetők.  
 

Közjóléti erdők 

Közjóléti  erdőterületek  a  tó  nyugati  oldalán  lévő  erdők,  melyeken  –  a  természetvédelmi 
funkció megőrzése mellett – építmények elhelyezhetők.  

 
 

Mezőgazdasági területek 
A mezőgazdasági területek a növénytermesztés, az állattartás, állattenyésztés és a halászat továbbá 
az ezekkel kapcsolatos saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló területek. 
A  mezőgazdasági  területek  a  szerkezeti  terven  általános  mezőgazdasági  területként,  szőlő‐  és 
gyümölcstermelés,  gyep‐,  illetve  szántó  művelés,  valamint  kertes  mezőgazdasági  területként 
kerültek kijelölésre. 

 
Általános mezőgazdasági terület ‐ szántó 
Az  általános  mezőgazdasági  terület,  szántó  területhez  Egerszalók  határának  kicsiny  része 
tartozik, tekintettel arra, hogy a szántó területek minősége a közepesnél is gyengébb. Nagyobb 
szántóterület a Laskó‐patak mentén, illetve a település északi részén található. Az erdők közé 
ékelődött, korábban szántónak használt területeket a hatályos terv erdőterületbe sorolja. 

 
Általános mezőgazdasági terület – gyep 
A meglévő gyepterületek megőrzendők. A beerdősödött, illetve bozótos, erdőkhöz közel eső 
egykori  gyepterületek  egy  részét  a  hatályos  terv  erdőbe  sorolja.  A  gyepek  fenntartása  a 
mozaikos tájszerkezet, a kedvező tájképi megjelenés, valamint az állattartás, állattenyésztés 
fejlesztése szempontjából is fontos. 
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Általános mezőgazdasági terület – szőlő, gyümölcsös 
Egerszalók  határa  a  szőlő  termőhelyi  katasztere  szerint  bővelkedik  országosan  kiemelkedő 
minőségű termőhelyekben. A településrendezési terv ezért a legjobb termőhelyi területeket 
elsődlegesen  szőlő‐,  gyümölcstermesztésre  javasolja  és  a  szabályozással  is  igyekszik  az 
adottságok optimális hasznosításának megfelelő területhasználatot támogatni. 

 
Kertes mezőgazdasági terület  
A történeti tájhasználat során kialakult, többnyire kisparcellás zöldség, gyümölcs, szőlő, ill. vegyes 
hasznosítású kertségi területek, melyek napjainkban visszaszorulóban vannak.  

 
Vízgazdálkodási terület, vízbázis 
Vízgazdálkodási terület a vízfolyások medre forráselőtér, valamint a vízgazdálkodással kapcsolatos 
építmények területe.  
Vízgazdálkodási területek a település területén lévő vízfolyások (Laskó‐völgyi‐patak stb.), állóvizek, 
árkok medre vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe tartozik.  
Vízbázis területbe tartozik a Laskó‐völgyi víztározó. 

 
Különleges beépítésre nem szánt területek 
A  különleges  beépítésre  nem  szánt  terület  olyan  nagykiterjedésű  funkciók  elhelyezésére  szolgál, 
amelyek beépítettsége a 10 %‐ot nem haladja meg. 
 
Különleges temető terület  
A temető terület a temetkezés kegyeleti színhelye. A temetőben a temetkezést szolgáló épületek 
elhelyezése lehetséges.  
A  település  temetője  tartozik  ebbe  a  területfelhasználási  egységbe  a  belterület  középső,  keleti 
határán. A temető területének bővítése nem szükséges. 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – külterületi beépítés  
A terület a külterületi nagytelkes lakóingatlanokat tartalmazza. 
Ebbe a területfelhasználási egységbe tartozik a Posta út elején lévő néhány lakóépülettel beépített 
telek. 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – nagykiterjedésű sportolási célú terület  
Ebbe  a  területfelhasználási  egységbe  tartoznak  azok  a  területek,  amelyek  a  település 
idegenforgalomhoz kapcsolódó, sportolási célú fejlesztéseinek területei. A területen az átmeneti 
ott‐tartózkodást  szolgáló,  valamint  szociális  funkciók  mellett,  kemping,  ellátási,  vendéglátási 
funkciójú épületek, szolgáltató épületek, valamint idegenforgalmi, bemutató, oktatási és sport célú 
épületek, építmények helyezhetők el.  

Ebbe  a  területfelhasználási  egységbe  tartozik  a  demjéni  határnál  lévő  golfpálya  és  kapcsolódó 
létesítményei számára kialakított terület. 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – kalandpark 
A terület kalandpark és kapcsolódó épületei elhelyezésére szolgál.  

A  település  temetője  tartozik  ebbe a  területfelhasználási  egységbe a  belterület  északi  részén,  a 
Kossuth Lajos utca végénél, a Laskó‐patak menti 0315/7‐8 hrsz‐ú terület. 

 
Különleges beépítésre nem szánt terület – rekreációs központ 
Az  övezet  a  völgyfeltáró  úttól  délre,  a  Demjéni  út,  a  gyógyfürdőhöz  vezető  út  és  a  gyógyfürdő 
komplexum által határolt laza beépítésű különleges terület. 
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1.12.1.4. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 
 
Egerszalók tájszerkezetének meghatározó elemei a mesterséges ember alkotta elemek, utak, beépített 
területek,  művelt  felszínek,  ültetvények,  valamint  a  természetes,  természetközeli  felületek, 
domborzati adottságok. 
 
Egerszalók jelenlegi szerkezetének legmeghatározóbb vonalas elemei: 

‐ 2416. sz. Gyöngyös‐Verpelét‐Eger összekötő út 

‐ 24129. sz. Demjén bekötő út 

‐ K2‐es út 

‐ Laskó‐patak 

‐ nagyfeszültségű légvezetékek. 

A tájszerkezet formálásánál alapvető cél az adottságokhoz alkalmazkodó és ugyanakkor a változatos, 
mozaikos tájszerkezetet alakító tájhasználat megőrzése, erősítése. 
 
 

1.12.1.5. Művelési ágak és minőségi osztályok 
 
 
A különböző művelési ágak nagyságbeli megoszlását az alábbi grafikon mutatja: 

 
A művelési ágak megoszlása (Forrás: Takarnet) 

 
 
A település külterületén a területhasználat és művelési ág‐megoszlás mozaikos szerkezetű. Jellemzően 
szőlők, szántók, legelők és erdők váltakoznak. 
Rengeteg a  települési átlagnál  jobb minőségű termőföld, melyek  főként szőlőterületek,  legnagyobb 
részben a külterület keleti oldalán. 
 
További szőlőterületek a Szóláti út mellett, és az egerszóláti közigazgatási határ közös szakaszán végig 
megtalálhatók nagy összefüggő területeken. Ezek szinte egésze – a legdélebbi területek kivételével – 
települési átlag feletti AK‐értékű. 
Nagy, egybefüggő, részben jó, részben gyengébb minőségű szőlőterületek vannak a II. Rákóczi Ferenc 
úti telephelyek mögött, az Egerszólát felé eső dűlőkben.  
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Szintén változó minőségűek a szőlők az Egerrel közös határ menti dűlőkben, a Gyöngyös‐Verpelét‐Eger 
összekötő út alatt. 
 
Erdőterületek északon az egerbaktai határtól dél felé, a halastó keleti oldalán húzódnak. A település 
keleti  részén  beszövődnek  a  szőlőterületek  közé,  nagyobb  foltokban.  A  Bérc  utcai  házsor mögött, 
északon a szőlőkig, délen a szántókig erdők találhatók. Ettől kelet felé az erdők „fellazulnak”, sávokban, 
nyúlványokban jelennek meg a körülvevő legelők között. 
 
Legelő területek tehát az egri határnál, szőlők és erdők között találhatók, foltokban. Ezek átlag alatti 
minőségűek.  Egybefüggő  hatalmas  legelők  vannak  a  demjéni  határnál,  az  egerszalóki  gyógyfürdő 
mögött, az összekötő úttól délre. 
Átlag  feletti  legelők  vannak  a  halastó  keleti  oldalán,  és  a  Szóláti  úttól  északra  és  délre,  szintén 
nyúlványokban elterülve. 
 
A legnagyobb szántók észak‐nyugaton, az egerszóláti határtól találhatók dél felé húzódva, valamint a 
halastó és Laskó‐patak keleti oldalán végig. A vizek menti szántók szinte teljes egészében átlag feletti 
minőségűek. 
Gyengébb, de nagy kiterjedésű szántók a lakópark és az egri közigazgatási határ között terülnek el. 
 
Gyümölcsösök  kisebb  foltokban  a  Szóláti  út mentén  és  a  külterület  keleti  szélén,  a  szőlők melletti 
kisebb területeken vannak. Ezek mindegyike települési átlag feletti AK‐értékű. 
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1.12.2. Alulhasznosított barnamezős területek 
 
A barnamezős beruházások alatt azt a  folyamatot értjük, amikor a  leromlott állapotú, többségében 
használaton  kívüli,  környezeti  károkkal  és/vagy  tulajdonviszony‐problémákkal  terhelt  területeket 
megtisztítanak  terheiktől,  és  elvégzik  az  új  használati  funkcióhoz  szükséges  infrastrukturális  és 
funkcionális beruházásokat. A "barnamező" tehát a használaton kívül került vagy jelentős mértékben 
alulhasznosított,  általában  leromlott  fizikai  állapotú  és  jellemzően  szennyezéssel  terhelt  egykori 
iparterületet, gazdasági területet, illetve felhagyott területeket, stb. jelenti. 
Alulhasznosított  terület  ilyen  értelemben  a  településen  a  településrendezési  tervekben  kijelölt 
hatalmas kiterjedésű beépítésre szánt területek, melyek az évek során sem épültek be: 
- Öreg‐hegyi lakópark, 
- Kristály dombi lakópark, 
- a település északi részén, a Borostyán út és Erdősor utca közti üdülőterület, és az 
- Öreg‐hegy alatti, és a Laskó‐patak melletti „üdülőfalu” elnevezésű terület.  
E  területek  besorolása  az  Integrált  Településfejlesztési  Stratégiában  átgondolandó,  és  az  alapján  a 
Településrendezési eszközökben felülvizsgálandó. 
 
 

1.12.3. Telekstruktúra vizsgálata 
 

1.12.3.1. Településkarakter vizsgálat 
 

 



Egerszalók község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2022 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT                 53 

 
 
Falusias karakter 
A lakosok telkei  jellemzően szalagtelkek voltak, melyeket az utca felé már a XIX. század folyamán is 
kerítettek:  kezdetben élő  sövénnyel,  később  kőfallal. A  szalagtelkes  elrendezés,  valamint  a  korábbi 
természetes építőanyagok használatának, elsősorban a kőnek az elterjedtsége is felismerhető. 
Az  ötvenes  években  még  számos  kontyolás  nélküli  nyeregtetős,  szarufás  –  torokgerendás, 
szabadkéményes, boglyakemencés lakóházat mértek fel, melyek utcai homlokzatán vakolatdíszítések 
is megjelentek. A házak többsége háromsejtes volt, a bejárati ajtó középre, a konyhába nyílott, onnan 
lehetett megközelíteni a tisztaszobát és a hátsó szobát. A búbos kemencéket az 1920‐as évektől kezdve 
inkább a nyári konyhákban helyezték el. Nagyon sok lakóépület épült kőből: ez az építőanyag 1890‐
ben már általános volt (a gerendavázas falszerkezet itt nem volt elterjedt), de vályogból is építkeztek; 
téglát csak 1955‐től használnak házak építéséhez. Az épületeket a XIX. században még jobbára zsúppal 
fedték, majd egyre inkább elterjedtebbé vált a zsindely és a terméskő pala, végül a cserép is. A ma is 
álló népi lakóházakra oly jellemző tornác a XIX. század második felében terjedt el. A múlt században az 
istállót sok esetben a lakóházzal egy fedél alá építették, a lakóházzal szembe, az utca vonalára viszont 
búzásház került – ez utóbbiakat alakították át később nyári konyhává, mely típusból számos épület 
még ma is megtalálható a településen. 
Az  1950‐es  évek  közepén  a  második  TSz‐esítéskor  a  földtől  elszakított  vidéki  lakosság  mintaként 
tekintett a kisvárosi, kispolgári, gazdatiszti, vidéki kisnemesi (vagy ezek mind együttesen) háztípusokra 
(utca vonalától visszahúzott, utca fele kétszobás, szabadon álló háztömeg). 
A  kényelmesebb  élet  vágyának,  az  emelkedési  ösztön  erejének  megvalósítója  volt  ez  a  típus. 
Kielégítette a természetes komfortigényeket, hogy legyen két szoba egymás mellett, méghozzá az utcai 
oldalon.  Létrejöttét  célszerűségi  és  a  helyi  adottságokból  következő  szempontok  határozták  meg. 
Elterjedt  a  kétmenetes,  rövidebb  gerendákkal  fedett,  négyzetes  alaprajzú  ház,  ami  a  kisebb  külső 
felület  révén még  gazdaságos  is.  A  cserép‐  vagy  palatetőt  kisebb  hozzáértéssel  is  elkészítették.  Az 
anyaghasználatban  szinte  kizárólagos  a  kőporos  vakolat,  pozitívum,  hogy  a  színek  nem  harsányak, 
visszafogottak. Ez a sátortetős kockaház a vágyott igények kielégítője lett. Típusa futótűzként terjedt 
el az egész országban, építése össznépi mozgalommá vált. 
 
Intenzív beépítésű lakóterületi karakter 
Az intenzív beépítésű lakóterületi karakterbe tartoznak a még csak tervezett lakóterületek, illetve az új 
kialakítású, jellemzően szabadonálló, vagy oldalhatáron álló beépítéssel, kis telekmérettel rendelkező 
épületek.  Kialakításuk  általában  földszint  +  1  emelet  szintszámú,  sok  esetben  utcafronti  garázzsal, 
beállóval nyílnak a közterületre. 
Éles szemmel nézve e karakteren belül is megkülönböztethetünk két nagyobb csoportot. Az egyik az 
1980‐1990‐es évek tájékán épült, nagy méretű, gyakran a kockaházak továbbfejlesztéséből  létrejött 
emeletes,  vagy megemelt  térdfallal  beépített  tetőterű  családi  házak, melyek  a már  geometrikusan 
kiosztott  telkeken  igen  sűrű  beépítést  és  légtérarányt  eredményeztek.  Elhelyezkedésüket  a 
telekstruktúra is szépen mutatja: a Bérc utca vonalán, valamint a Laskó út vonalán és a Dolgozók útja, 
Ifjúság utca, Jókai utca tömbjében található ez a beépítési jelleg. 
A másik alcsoport az Öreg‐hegyi és Kristálydombi lakóparkok területe. Ezek a legújabb, 2000‐es évek 
után kialakított lakóterületek, melyek csak részben épültek be. A nagyméretű házak építési mániája 
megszűnt,  helyettük  jöttek  a  látszólagosan  „igényes”,  értsd  különleges,  újabb  divatú,  nagy 
tömegtagoltságú, más országok hagyományait követő, (onnan jönnek az alkalmazható építőanyagok 
és  szerkezetek  is)  díszítőelemekkel  zsúfolt  vagy  ellenkezőleg,  minimális  formai  kialakítású  házak. 
Általánosságban  az  összes  épület  jellemző  szempontjából  elmondható,  hogy  a  koncepció  nélküli 
utcaképek  itt  vegyes  és  kusza  látványt  nyújtanak.  Teljesen  különböző  stílusú  házak  épülnek: 
mediterrán, modern, eklektikus és „modern parasztház”. A telek használata  jellemzően pihenőkert, 
kiskert. A rendezetlenséget fokozza a foghíjtelkek, valamint a kialakulatlan közterületek látványa. 
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Hétvégi házas karakter 
Egerszalókon  a  hőforrás  szomszédságában,  a  demjéni  határhoz  közel  eső Öreghegyre  jellemzőek  a 
több  szintes  hétvégi  házak,  nyaralók.  A  terület  különleges  értéke  a meredek  domboldali  fekvésből 
adódó gyönyörű kilátás. 
 
Gazdasági karakter 
A település gazdasági központját délen a II. Rákóczi Ferenc út, keleten a Laskó patak, északon a 0198/2 
hrsz. mellett lévő árok, nyugaton pedig a belterület határ határolja. Ez a régi TSz területe is. 
A  hatályos  településrendezési  tervekben  kereskedelmi,  szolgáltató  gazdasági  terület.  A  gazdasági 
karakterhez tartozik, de természetben azon kívül esik a Bella Hungária Kft. területe, ami délebbre, a 
lakóterület alatti telken fekszik és a vele szemben épülő Juhász Borászat palackozó üzeme is. 
 
Egyedi idegenforgalmi karakter 
Ide tartoznak a turizmus nagyobb létesítményei, a Shiraz Hotel, az Egerszalóki Termálfürdő és tágabb 
környezete. Az  ipszilon alakban elnyúló völgy mozgalmas domborzatával  sziklakibúvásaival, gőzölgő 
sódombjával, kanyargó melegvizű patakjával szinte teljesen érintetlen, rendkívül érzékeny természeti 
környezetet  képez.  Az  építészeti  tervezés  során  az  illeszkedésnek  kell  lenni  a  mindenkori  legfőbb 
vezérlő elvnek. Ezen impozáns épületeknek ‐ szükségszerű különbözőségükkel együtt ‐ gazdagítaniuk 
kell  Egerszalók  arculatát,  mivel  csak  a  faluval  „szimbiózisban”  élve  tudnak  sikeresen  működni, 
versenyképesek maradni. 
 
Mezőgazdasági karakter 
Azon  ‐  főleg  nagyüzemi  ‐  szőlő‐,  gyümölcsös,  szántó  és  gyep  területek  tartoznak  a mezőgazdasági 
karakterbe,  ahol  épületek  építhetők,  így  megjelenhetnek  a  családi  gazdaságok,  birtokközpontok 
tájképet  befolyásoló  épületei.  Eger  és  Verpelét  irányából  belépve  a  településre  feltárul  a  teljes 
közigazgatási határ, a táj minden részlete láthatóvá válik. Így a külterületeken való épület elhelyezés, 
megformálás különös körültekintést igényel. 
Grand‐ superior borok termőterületei, legkedvezőbb termőhelyek: 

Magyalos,  
Káptalan‐ völgytől délre eső területek, a Kishatár, illetve a Nagy‐Ádámtető 
Kovászó 

 
További szőlő termőhelyek: 

Ádám‐hegy  
Nyúzó,  
Tövises‐ völgy 

 
 

1.12.3.2. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
 

A falu utcái jellemzően észak‐déli irányúak, melyek közül a régi településmagban a hagyományos falusi 
telekstruktúra és beépítési mód figyelhető meg. A viszonylag keskeny (8‐15m) és gyakran hosszúkertes 
(~100m)  telkeken  oldalhatáron  álló  beépítési  módban,  azok  északi  oldalán  állnak  a  lakóházak, 
mögöttük a gazdasági épületekkel.  
Az  újonnan  beépített  területeken  –  jellemzően  az  Öreghegyi‐  és  Kristálydombi  lakóparkban  – már 
szélesebb telkeket alakítottak ki, melyeken lehetővé válik a szabadonálló beépítési mód alkalmazása. 
Jellemző a településre a nagy mértékű kialakított, beépítésre szánt – főként lakó – telek, melyeknek 
várhatóan a következő években is csak töredéke fog beépülni. 
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1.12.3.3. Tulajdonjogi vizsgálat (önkormányzati tulajdon kataszter) 
 
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő: 

Vagyonelem megnevezése 
Ingatlan 
db száma 

Forgalomképtelen  törzsvagyon  (nem  értékesíthető,  nem  terhelhető,  a 
kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 

143 

Korlátozottan  forgalomképes  törzsvagyon  (meghatározott  feltételekkel 
értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 

127 

Egyéb  (forgalomképes  vagyon,  amely  szabadon  értékesíthető  és 
megterhelhető) 

20 

 
 
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: Önkormányzati Hivatal, intézmények: 
óvoda, továbbá közterületek, utak, stb. 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: földterületek 
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok:  

‐ szolgálati lakások (2db) 
‐ építési ingatlanok (3db) 
‐ fejleszthető földterület (3 db)  

 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő telkek az önkormányzati utak és egyéb közterületek kivételével: 

- a halastó ÉNy‐i szélénél lévő 0274/2 hrsz‐ú szántó, 
- a halastó ÉK‐i szélénél az egri határ mellett lévő 03/4‐17 hrsz‐ú szántók és rétek, 
- a lakóterület ÉNy‐i szélénél, a Laskó patakkal párhuzamos 0215%1‐2 hrsz‐ú menti 0214/16 

hrsz. szántó és 0210 hrsz‐ú telephely, 
- a temető és mögötte, a Bérc utca folytatásánál lévő szántóterület (032 hrsz.), 
- az Iskola útján, a régi iskola telkén és épületében lévő vállalkozási inkubátorház (348 hrsz.), 
- a Laskó úton lévő 221/1 hrsz. lakóépület, 
- a Kossuth u. 17.sz. alatt lévő Faluház, 
- a Sáfrány út 7. sz. alatti Polgármesteri Hivatal és a 3.szám alatti Egészségház, 
- a  futballpálya  telke  a  Széchenyi  István  út  és  Ady  Endre  út  házsorai mögötti,  436  hrsz. 

telken, 
- a Sáfrány út végén lévő barlanglakások (skanzen) telkei, 
- a gyógyszálló telkén lévő, kaptárkő alrészlete: 0112/6/h hrsz., és a 
- a gyógycélú terület (sódomb): 0112/4 hrsz. 

 
 
 

1.12.4. Az építmények vizsgálata, helyi sajátosságok 
 
A település épített környezetét első sorban a legfrekventáltabb területeken fekvő, az egyes épületek 
tekintetében  pedig  a  nagyméretű  épületek  megjelenése  a  meghatározó.  
A falu főutcájának a Kossuth Lajos út, majd Széchenyi István út tekinthető. A Széchenyi István út délről 
torkollik a Kossuth Lajos útba, melynek – a település életében betöltött jelentősebb funkciói miatt – a 
nyugati részét elemezzük.   
A  Széchenyi  István  út  lakóházai  között  megtalálhatók  a  ’60‐as  évek  kockaházai,  a  ’80‐as  évek 
környékén épült F+1, vagy F+1+T szintszámú nagyobb családi házak. Az utcakép igen vegyes, a házak 
színe és anyaghasználata igen eltérő, emiatt diszharmonikus összképet mutat. A lakó funkció mellett 
jelentős a vendégházak, a vendéglátó egységek, üzletek aránya, valamint itt található az út elején a 
Shiraz  Hotel  is.  A  közterületek  gondozottak  minden  porta  előtt,  azonban  hiányzik  legalább  egy 
egységes, egyoldali fasor. 
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A Széchenyi István út képe (Forrás: www.maps.google.com) 

 
A falu központjának a fenti utcák által határolt „háromszög” és környéke mondható, melynek közepét 
a  patakmeder  egy nyílt  szakasza  szeli  át.  2020.  augusztusában  adták  át  Egerszalók  főterét.  A  főtér 
koncepciója a patakra megközelíthetőségére,  találkozási ponttá alakítására épült, az autósforgalom 
által használt terület csökkentésével és egyszerűsítésével. A téren egy cukrászda is helyet kapott. Az 
elkészült főtér sajnos a tervekhez képest kevesebb zöldet tartalmaz. 
 

    
 
A  faluközpont  harmadik  legjelentősebb  utcája  a  Sáfrány  utca,  ahol  a  Takarék  Szövetkezet,  az 
Egészségház és a Polgármesteri Hivatal is található, valamint ez az út vezet fel a Barlanglakásokhoz, 
ami  a  falu  kiemelt  turisztikai  célpontja.  Ezért  is  nagyon  fontos  a  Sáfrány utca  képe,  ami  jelenleg  a 
település többi részéhez képest harmonikusnak mondható. Egyedül a Takarékszövetkezet épületének 
barack  színűre  festett,  lapostetős  homlokzata  uralja  zavaróan  a  főteret.  Az  Egészségház  és  a 
Polgármesteri  Hivatal  épülete  a  faluképbe  illő,  földszintes,  magas,  palatetős,  homlokzatuk  sárgás 
kőporos vakolat.  
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A Sáfrány utca eleje a Takarék Szövetkezettel, az Egészségházzal és a Polgármesteri Hivatallal 

 (Forrás: www.maps.google.com) 

 
Az utcán kifelé haladva az  intézményeket  lakóházak váltják  fel, megjelenésük szolid, bántóan kirívó 
épület nem található köztük.  
A Kossuth Lajos út elején  található a gyógyszertár új épülete, ami esztétikailag különösebb értéket 
nem képvisel, de tömegformálásban, színhasználatban utcaképbe illő.  
 

 
a Kossuth Lajos út eleje a gyógyszertárral (Forrás: www.maps.google.com) 

 
Az út közepéről már látni a templomdombot. A lakóházak építési idejük, méretük, tömegformálásuk 
alapján eltérőek, de összességében arányos, ritmusos utcaképet adnak.  

 
Kossuth Lajos út a templommal (Forrás: www.maps.google.com) 
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A templom és plébánia környéke a falu másik központi területe, ahol a település arculata szintén nem 
elég rendezett. A Kossuth utca‐ Sarló utca elágazásában szépen kitárul a tér és tárul fel a település két 
temploma. 
 

 
Sarló utca‐ Kossuth utca elágazása a település szakrális központja (Forrás: www.maps.google.com) 

 
A  Kossuth  út  Sarló  utcán  túli  vége  Egerbakta  felé  rendezett,  házai  arányosak,  szépek. 
Anyaghasználatukban szinte kizárólagos a kőporos vakolat, pozitívum, hogy a színek nem harsányak, 
visszafogottak.  
 

 
Kossuth Lajos út Egerbakta felé (Forrás: www.maps.google.com) 

 
A kisebb lakóutcákban is megfigyelhetők a főutca fent leírt jellegzetességei, azzal a különbséggel, hogy 
jellemzőbbek a földszintes épületek.  
Lakóházak szempontjából kritikus terület a Hegyalja utca, ahol egyrészt az alsó részen a terepviszonyok 
miatt támfalgarázsok épültek, amelyek az utcaképet jelentősen rontják, másrészt pedig az utca felső 
részén a szegénység nyomja rá a bélyegét egyes épületekre. 
 

 
a Hegyalja utca támfalgarázsai élettelen utcaképet adnak (Fotó: saját készítés) 
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Jelentős  kiterjedésű  Egerszalókon  az  utóbbi  években  kijelölt,  de  máig  csak  szórványosan  beépült 
lakóparkok mérete  (Öreg‐hegy, Kristálydomb). Az  ilyen, kertvárosias  jellegű  lakóparkok  jelentős, és 
negatív hatással  vannak a  faluképre,  a  szórványos kiépülés,  és a házak külső megjelenése miatt  is. 
Általánosságban  az  összes  épületjellemző  szempontjából  elmondható,  hogy  a  koncepció  nélküli 
utcaképek itt vegyes és kusza a látványt nyújtanak.  
 

 

 
 

lakóparkok házai különböző építészeti stílusokban pompáznak…(Fotók: saját készítés) 

 
Az épületek megjelenését 2017 óta a településképi rendelet szabályozza, azonban az épített környezet 
vizuális átalakulása igen hosszú folyamat.   
A lakóépületek mellett meghatározó a nagy méretű gazdasági épületek látványa.  
Egerszalók  gazdasági  területei  elszórtan  helyezkednek  el.  A  leginkább  feltűnő  helyen,  a  Széchenyi 
István út mentén a Bella Hungária Kft. és azzal szemben a Juhász Testvérek Pincészetének új borászati 
központjának épülete látható, amelyek így meghatározzák a Verpelét felől a település nyitóképét.  
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De  általánosságban  elmondható,  hogy  a  gazdasági  épületek  esztétikailag  nem  megtervezettek,  a 
faluképet negatívan befolyásolják. 
A készítendő HÉSZ‐nek a gazdasági épületek megjelenésére is szigorú előírásokat kell megfogalmaznia, 
hiszen ezen épületek nagy mérete lévén az anyaghasználatuk és színük még inkább feltűnővé teszi. 
 

 
 

 
Egerszalók gazdasági területei – fent: Bella Hungária Kft. székhelye (Forrás: www.maps.google.com) 
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1.13. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG VIZSGÁLATA 

1.13.1.1. Rövid történeti áttekintés 
  
Első  okleveles  említés  Szalók  településről  1248‐ban  történt,  terra  Zolouk  névalakban.  A  Szalók 
nemzetség telepedett itt le, s róluk kapta nevét a falu. 
Valószínűleg  a  település  már  az  államalapítást  követően  fokozatosan  fejlődött  itt  a  Laskó‐patak 
völgyében, a tatárjárás idején is szőlőültetvényeket és jó bort találtak a betolakodók. A török hódoltság 
idejéből (1550‐ből) fenmaradt elszámolás szerint 17 nős férfi  fizette a kétszeres búza, bor, méhkas, 
széna és sertés után kivetett adót. Két évvel később a falu elpusztult, de hamarosan újranépesült és 
1579‐ben az Egyházasszalók nevet kapta. 
A többször elnéptelenedő faluba 1731‐ben 35 német gazdát telepítettek le. A tizennyolcadik század 
közepétől magyar jobbágyok tömegesen költöztek ide, s a falu népe előbb kétnyelvű, majd magyarrá 
lett. A lakosság többsége mezőgazdasággal foglalkozott, a legelők harmadrészét szőlővel ültették be. 
Az  1945  utáni  magángazdálkodás  megszüntetése  és  az  erőszakos  termelőszövetkezetekbe  való 
szervezés,  sok  embert  kényszerített  otthonát  elhagyni  és  a  közeli  városban  munkát  találva  ott 
letelepedni.  Az  utóbbi  másfél  évtizedben  viszont  az  áramlási  folyamat  megfordult,  és  a  lakosok 
nagyszámú betelepülése lett jellemző.  
A  termálvíz  1961‐ben  tört  felszínre,  amikor  is  kőolaj  és  földgáz  után  kutattak,  illetve  a  demjéni 
olajtároló  szerkezetet  vizsgálták.  Próbafúrásokat  végeztek  az  Egerszalók  közelében  elhelyezkedő 
Maklány‐völgyben, ahol a 407,5 méter mélységű kútból 65°C hőmérsékletű hévíz tört fel. 
Ekkor a vizet még a közeli Laskó‐patakba vezették, pár év múlva pedig az egerszalóki „Vörös Csillag” 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, mint üzemeltető öntözésre használta. 
1971‐ben egy 38m2‐es, 1 méter mély fürdőmedence épült, ez azonban nem jelentette a víz gazdaságos 
felhasználását. A kutat 1975 októberében a termelőszövetkezet a Heves megyei Tanács részére átadta, 
s  az  új  üzemeltető  már  termál‐strandfürdő  kialakításában  gondolkodott.  A  termálvízhez  szorosan 
kötődik  a  forrás mellett  képződött  „sódomb”,  azaz  a  víz  hűlése  következtében mészkiválás  okozta 
mésztufakúp,  melyet  1985  óta  kiemelkedő  hazai  természeti  értéknek  tekintenek,  s  komoly 
erőfeszítéseket tesznek a fenntartására, megőrzésére. 
2007.  július  13‐án  megnyílt  az  Egerszalóki  Gyógy‐  és  Wellnessfürdő,  amelynek  1900m2‐es 
létesítményében  összesen  17  kül‐  és  beltéri  medence  biztosítja  az  ide  érkező  vendégek  kellemes 
időtöltését. A fürdő mellett épült egy négy csillagos superior fokozatú szálloda, amelyben éttermek, 
kávézó és 206 szoba, valamint egy 300 fő befogadására alkalmas konferenciaterem is helyet kapott; 
majd  a  strandfürdő  is  elkészült.  A  termálvíz  különlegessége  és  védjegye  is  a  községnek,  melynek 
köszönhetően Egerszalók dinamikus fejlődésnek indult. 
Egerszalók  összetett,  vegyes  szerkezetű  település,  ami  a  fejlődése  során  alakult  ki:  az  ősibb, 
szabálytalan, valamint a fiatalabb, már tervezett, szabályos településrészei által. 
Szerkezetét meghatározó mesterséges vonalas elemei első sorban az országos közutak: az Egerszólát 
bekötő út, a Gyöngyös‐Verpelét‐Eger összekötő út és a Demjén bekötő út, valamint a helyi főutca, a 
Kossuth Lajos út. A település utcahálózata legnagyobb részben észak‐dél irányú, néhány kelet‐nyugati 
átkötéssel. Jelentős keleti irányú kapcsolatot biztosít Eger felé a K2 elnevezésű, közelmúltban megépült 
út is. 
Természetes szerkezetalakító elem a Laskó‐ patak, amely a Kossuth Lajos úttal párhuzamosan, szintén 
észak‐déli irányban vágja ketté a települést. A patak felduzzasztásával mesterségesen létrehozott, de 
természeti szerkezetalakító elemnek tekinthető a település északi részén lévő, 120ha‐os Laskó‐völgyi 
víztározó, hétköznapi nevén a horgásztó. 
 
 

1.13.1.2. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Egerszalók történeti településmagja a templomdomb és környékén lehetett, a 19. század első felében 
azonban már a templom mellett, a mai Kossuth utca vonalából kiinduló, a Széchenyi és a Sáfrány utca 
által lehatárolt többutcás település volt. A beépítettséget a településen átvezető útvonalak határozták 
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elsősorban meg, így az Egerből Verpelétre, Egerszólátra, illetve a településről Demjénbe vezető utak 
mentén halmozódtak kezdetben a településrészek, név szerint: Alvég (a Széchenyi  István út két híd 
közötti része), Felvég (a Kossuth Lajos út a templom alatti résztől a keresztig), Nagy sor (a Kossuth Lajos 
út a hídtól a templom alatti részig), Keresztvég (a Kossuth Lajos út Eger felől az első hídig tartó része), 
Sáfrány  utca,  Gyöngyvirág  tető  (Sáfrány  utca  végénél).  A  19.  század  második  felétől  a  lélekszám 
növekedésével  délnyugati  irányba  terjeszkedett  a  település  (Új  sor  –  a  mai  Sarló  út),  majd  a  két 
világháború között az Országos Nemzeti és Családvédelmi Alap (ONCSA)‐program jóvoltából észak felé 
(Loncsa – a felvégi kereszt után). Ezen országos típusterv alapján készült, nem túl nagy alapterületű 
épületeket rászoruló sokgyermekes családok kapták meg. A belterületi épületektől kissé elkülönülve 
délnyugaton állt a káptalani tanya és annak gazdasági épületei (Major), az északkeleti szélen a cigányok 
lakóhelye (Cigány ódal – az Egerbe vezető útról a Kossuth útra ereszkedő földes út mellett), végül ettől 
délre, a belterület keleti szélén a lakótelkektől különálló kertek (Domend tető).  
A  lakosok telkei  jellemzően szalagtelkek voltak, melyeket az utca  felé már a 19. század folyamán  is 
kerítettek:  kezdetben élő  sövénnyel,  később  kőfallal. A  szalagtelkes  elrendezés,  valamint  a  korábbi 
természetes építőanyagok használatának, elsősorban a kőnek az elterjedtsége is felismerhető.  
A  Bakó  Ferenc‐féle  1959.  és  1967.  évi  néprajzi  felmérések  idején  még  számos  népi  lakóházat 
dokumentáltak, melyek  jó része napjainkra sajnos már elpusztult. Az ötvenes években még számos 
kontyolás  nélküli  nyeregtetős,  szarufás  –  torokgerendás,  háromsejtű,  szabadkéményes, 
boglyakemencés lakóházat mértek fel, melyek utcai homlokzatán vakolatdíszítések is megjelentek. A 
házak  többsége  háromsejtes  volt,  a  bejárati  ajtó  középre,  a  konyhába  nyílott,  onnan  lehetett 
megközelíteni a tisztaszobát és a hátsó szobát. A búbos kemencéket az 1920‐as évektől kezdve inkább 
a nyári konyhákban helyezték el. Nagyon sok lakóépület épült kőből: ez az építőanyag 1890‐ben már 
általános volt  (a gerendavázas falszerkezet  itt nem volt elterjedt), de vályogból  is építkeztek;  téglát 
csak 1955‐től használnak házak építéséhez. Az épületeket a 19. században még jobbára zsúppal fedték, 
majd egyre inkább elterjedtebbé vált a zsindely és a terméskő pala, végül a cserép is. A ma is álló népi 
lakóházakra oly jellemző tornác a 19. század második felében terjedt el. A múlt században az istállót 
sok esetben a lakóházzal egy fedél alá építették, a lakóházzal szembe, az utca vonalára viszont búzásház 
került – ez utóbbiakat alakították át később nyári konyhává, mely típusból számos épület még ma is 
megtalálható a településen.  
A falu déli részén (Nagy sor keleti vége, Sáfrány utca, Gyöngyvirág tető, Deméndi sor) a népi építészet 
különösen jellemző helyi emlékei, a barlanglakások voltak, illetve részben még vannak. Ezeket, miként 
más  környékbéli  településeken  is  jellemző,  a  18‐19.  században  vájták  a  puha  riolittufa  kőzetbe  s 
elsősorban  a  szegényebbek,  zsellérek  lakták.  A  19.  század  közepén  33  barlanglakás  volt  található 
Egerszalókon. Több típusa ismert; az egy‐vagy kéthelyiséges, kis alapterületű pinceszerű helyiségektől 
az esetenként többszintes, az udvar felől féltetővel lezárt mellvédes, pillérek által megtartott gádorral 
rendelkező  barlanglakásokig.  A  barlanglakások  tudományos  igényű  felmérése  1901‐ben  kezdődött 
Herman Ottó néprajzi leírásaival, majd folytatódott Bakó Ferenc kutatásaival az 1960‐70‐es években. 
A lakók közül sokan a második világháború utáni években költöztek ki, ám a jórészt üresen álló, rossz 
állapotban lévő barlanglakásokba új családok költöztek, akik végül 1985/86‐ban kaptak kedvezményes 
hitelt  telekvásárlásra, amennyiben kiköltöznek onnan; ennek következtében épült ki akkortól a mai 
Hegyalja út.  
A  helyi  borospincéket,  illetve  részben  a  gazdasági  helyiségeket  szintén  a  tufába  vájták,  lehetőség 
szerint  az  udvar  végébe,  lehetőség  híján  a  domborzati  viszonyoknak  megfelelően  a  lakótelektől 
elkülönülve; ezek közül nagyon sok még ma is dokumentálható.  
A múlt század első felében falu keleti szélén, a demjéni út melletti kertekben több kerek szájú, lefelé 
szélesedő,  égetett  falú  gabonásverem  volt,  melyek  közül  az  utolsót  a  Bakó‐féle  felmérések  során 
leírták.  
A beépített területek számának növekedése a 20. század utolsó harmadától kapott újabb lendületet, 
különösen a Demjén, illetve Eger felé vezető utak mentén alakultak ki új lakóövezetek. 
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1.13.1.3. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

 
Nyilvántartott lelőhelyek: 
 

azonosító  lelőhelyszám név  HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta

48231  1  Kővágó‐dűlő  1904, 1905  747538  282334 

49587  4  Ipacsdomb  0304/3  745068  284752 

49591  6  Menyecske‐hegy 
026, 027, 085/11, 025/6, 
093/11, 093/6, 093/7  746916  280179 

84827  6 
Laskó keleti 
magaspartja  0291/11, 0291/10  744483  285553 

49594  8  Moklyán‐völgy  062/2  747212  282025 

49595  9  Öreghegy 
0102/1,  0102/2,  0108, 
0102/4  745743  281209 

49597  11  Maklyányvár  093/7, 093/9  747322  280563 

49488  13  Remete‐völgy  0269  745338  279342 

49493  14  Egyház‐domb  0138/4  745725  279373 

84829  15  Hideg‐völgy  0287/8, 0287/6  744009  285834 

94443  17  Kővágó‐dűlő II. 
0749/1, 0749/2, 0749/4, 
0749/3  747462  281907 

94445  18  Újfogás‐tető  042/113  747274  282614 

 

 
3. ábra Régészeti lelőhelyek (forrás: Egerszalók Község Örökségvédelmi hatástanulmánya) 
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1.13.1.4. Műemlék, műemlékegyüttes 

 
Széchenyi  út  11.  szám  alatti  lakóház  (hrsz: 
290/1, törzsszám: 10027, azonosító: 5637) 
datálás: 1910 
Utcavonalon álló, fésűs beépítésű, egytraktusos, 
nyeregtetős  lakóház.  Udvari  homlokzatán 
falazott  mellvédes  félköríves  tornáccal.  Utcai 
homlokzatán  vakolatarchitektúra,  zsalugáteres 
ablakok.  A  felújítás  során  a  szabadkéményt 
elbontották. Népi műemlék.  
 
 
 
 
Római katolikus plébániaház (Sarló út 65., hrsz: 
246/1, törzsszám: 2140, azonosító: 5638) 
datálás: 1834  
stílus: barokk 
Templomdomb  lábánál,  utcavonalon  álló, 
téglalap  alaprajzú,  földszintes  épület.  Udvari 
homlokzati  előtt  L  alakban  tornác  falazott 
mellvéddel,  pilléreken  kosáríves  áthidalással. 
Kéttraktusos,  boltozott  és  síkfödémes 
helyiségek. Jórészt 19. századi nyílászárók. Talán 
korábbi,  1791‐ben  épült  ház  felhasználásával 
építtette az egri káptalan. (építész: Bukovinszky 
József) 
 
Római katolikus plébániatemplom Szűz Mária neve és Harangtorony 
(Kossuth Lajos utca 67., hrsz: 3, törzsszám: 2139, azonosító: 5639 és a 
15359) 
datálás: 1738  
stílus: barokk 
A falu fölötti temetődombon álló egyhajós, keletelt, Ny‐i homlokzatán 
oromfallal  lezárt,  egyenes  szentélyzáródású,  a  szentély  felől  kontyolt 
nyeregtetős  templom,  befalazott  D‐i  kapuval.  A  szentély  É‐i  oldalán 
sekrestye.  Csehboltozattal  fedett  hajó  és  szentély,  hajó  Ny‐i  oldalán 
karzat. Falképek: 1970‐es évek. Berendezés: 18‐19. század, főoltárkép: 
1871  (Sajóssy  Alajos).  Építtette  az  egri  káptalan  (építész:  Giovanni 
Battista  Carlone),  1763‐ban  Ny  felé  szélesebb  hajóval  bővítik.  A 
szentélytől É‐ra négyzet alaprajzú, sátortetős harangtorony, melyet az 
itt álló,  fából  készült  kegyképkápolna helyére építettek 1760‐ban. D‐i 
oldalán bővítmény, amely liturgikus térként funkcionált.  
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Kőhíd (hrsz: 0218/5, törzsszám: 10820, azonosító: 
5640) 
datálás: 19. sz. eleje 
stílus: barokk 
A falu É‐i határán a Szóláti út Laskó‐ patakon átívelő 
hídja.  Egynyílású,  szegmentíves  áthidalású,  a 
hídfőkön  trapéz  alakban  kiszélesedő  mellvédű 
kőhíd. 
 
 
 
 
 
 
 
Nepomuki  Szent  János‐szobor  (Rákóczi  út,  hrsz:  739/2,  törzsszám:  10865, 
azonosító: 5641) 
datálás: 1800 körül 
stílus: barokk 
Alul  ívesen  kihasasodó  talapzatra  helyezett  kisebb  talapzaton  álló  szobor.  A 
szent alakja papi ornátusban, kezében kereszttel és pálmaággal látható.  
 
 
 
 
 
 

1.13.1.5. Helyi védelem 

 
Helyileg védett művi értékek: 
barlanglakások a Sáfrány úton /hrsz. 593/1‐G, H, hrsz. 594/A,B,C,D, hrsz. 579/A,B, hrsz. 573/A/ 
Kossuth út 76. /hrsz. 191/1/ 
Sáfrány út 41. /lakóház hrsz. 555/ 
Dolgozó út 38. /hrsz. 422/ 
Kiskápolna hrsz. 022/1 
 
Helyileg védett természeti érték: 
a.) Hrsz: 085/11 az erdő területén található, 

aa) pásztor kunyhó (törzskönyvi száma: 9/32/TT/82.) 
ab) kaptárkövek (törzskönyvi száma: 9/12/TT/78.) 

b.) Hrsz: 085/11b gyep (legelő) 
c.) Hrsz: 085/11c gyep (legelő) 
d.) Hrsz: 085112a erdő 
e.) Hrsz: 085l12b gyep (legelő) 
f.) Hrsz: 085l12c erdő 
g.) Hrsz: 010211 csőszkunyhó (506/1 régi) 
h.) Hrsz: 0112/4 gyógycélú terület (sódomb) 
i.) Hrsz: 0112/5 kivett vízfolyás 
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1.14. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

1.14.1. Természeti adottságok 
 
Egerszalók a Laskó‐ patak völgyében, valamint a völgyet határoló dombokon helyezkedik el, Egertől 4‐
6 kilométerre nyugatra. A község közvetlenül határos Eger városával, ami a terület‐ és tájhasználatát 
alapvetően befolyásolja. 
A szomszédos Verpeléten keresztül folyó Tarna patak völgye választja el a Bükk‐ hegységet a Mátrától, 
ezért  a  140‐  260 méter  tengerszint  feletti,  változatos  domborzatú  Egerszalók már  a  Bükk‐hegység 
előterében helyezkedik el. 
A földrajzi beosztás szerint Egerszalók az Egri‐Bükkalja földrajzi kistájba tartozik, amely a Bükk‐ hegység 
nyugati, dél‐nyugati lejtőit, valamint az Alföld peremvidékének magasodó hegylábait foglalja magába. 
Egerszalók  az  Egri‐Bükkalja  kistáj  délnyugati  részén  helyezkedik  el.  A  kistáj  125  és  480  m  közötti 
tengerszint  feletti magasságú  enyhén  délnek  lejtő  felszínét  É‐D  –i  futású  völgyek  szabdalják  fel.  A 
völgyek déli, délnyugati, délkeleti kitettségű lejtői közepesen vagy erősen erózió veszélyesek. 
Az Egri‐Bükkalja a Bükk‐hegység kiemelkedésekor  jött  létre mintegy tízmillió évvel ezelőtt a miocén 
korban.  A vékony földfelszíni réteg a Föld belsejében lévő magma mozgása következtében több helyen 
megrepedt és így törések keletkeztek a rétegekben. A repedéseken keresztül feltörő vulkáni anyagok, 
por és hamu megkövesedtek és így alakultak ki a vastag mészkőrétegből álló hegység előtt a riolit‐ és 
andezittufából álló dombok, dombhátak. 
A Laskó‐ patak völgyétől keletre a kistáj területét jelentős kiterjedésű riolittufa, tufit és riodácit ‐tufa 
kőzetek alkotják. 
A  kőzetmozgások  eredményeként  létrejött  törésvölgyekben  É‐D‐i  irányú  patakok  futnak.  A  kistáj 
három jelentősebb vízfolyása az Eger‐, a Csincse‐ és az Egerszalók területén végigfolyó Laskó‐patak, 
amely a Bükk‐alja legidősebb völgyét alakította ki. 
A  Bükk‐hegység  jellegzetes mészkő‐hegység,  amelyre  a  porózus  karsztfelszín  a  jellemző.  A mészkő 
rétegbe beszivárgó csapadék a felszín alatt nagy barlangrendszereket alakított ki, amelyek tárolják a 
kőzetrétegek által megszűrt kiváló minőségű karsztvizet.  
 
Talaj 
A hol enyhébben, hol meredekebben lejtő Egri‐Bükkalja területét barnaföldek, csernozjom barna erdő 
talajok,  agyagbemosódásos  barna  erdő  talajok  borítják.  A  nevezett  talajok  a mélyebb  fekvésekben 
található  öntéstalajokkal  együtt  kedvező  gazdálkodási  feltételeket  nyújtanak  Egerszalók 
ökofolyosókkal  tagolt,  változatos,  mozaikos  tájhasználatú  külterületén  a  szőlő‐és 
gyümölcstermelésnek, erdőgazdálkodásnak, az öntéstalajokon a szántóföldi művelésnek. 
 
Éghajlat 
Egerszalók éghajlata a mérsékelten meleg‐ mérsékelten száraz éghajlati övezet területébe tartozik. Az 
évi  középhőmérséklet 9,5‐10 Celsius  fok között mozog, míg a  tenyészidőszak átlagos hőmérséklete 
16,3‐16,9 Celsius  fok. Az évi napfénytartalom 1920 óra, a csapadék átlagos évi értéke 600‐650 mm 
közé esik. 
 Egerszalók éghajlati jellemzőit a közeli hegységek kiegyenlített, hűvös, mérsékelten nedves éghajlata 
éppúgy  befolyásolja,  mint  a  közeli  Alföld  meleg‐  száraz  éghajlata.  Egerszalók  dombsági  jellegű 
területein télen és nyáron is melegebb az éghajlat, mint a hegységi területeken, a csapadék ugyanakkor 
jóval  több  mint  az  Alföld  nagyobb  részén.  A  hegységek  vonulatai  északról  védik  az  egerszalóki 
dombokat ezért a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlatú terület kiválóan alkalmas szőlő‐ 
és gyümölcs termelésre. 
 
Vízrajz 
Egerszalók  felszíni  vizei  között  kiemelten  kell  említeni  a  Laskó‐  völgyi  víztározót.  A  Laskó  patakon 
felduzzasztott  Egerszalóki‐tó  az  Egri‐  Bükkalja  legnagyobb  felszíni  vize.    A  120ha  nagyságú  tavat, 
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amelynek elsődleges rendeltetése az árvízvédelem, horgásztóként hasznosítják és ez a horgász funkció 
tovább bővíthető. 
A Bükk‐hegység adottságaiból, a barlangrendszerekben tárolt vizek nagy mennyiségéből következően 
a hegylábaknál számos forrás bukkan elő.  
Mégis a leghíresebb egerszalóki forrás, a Maklányi hőforrás, az kőolaj kutatófurás eredményeként tört 
a  felszínre. A  felszínre érkező 65‐68 Celsius  fokos  víz  gyorsan  lehűl és a  lehűlés  során kicsapódnak 
belőle az ásványok. Ezek az ásványok alkotják az elmúlt ötven év alatt létrejött és immár európai hírű 
„Sódombot” e félig természetes, félig antropogén eredetű nevezetességet. 
A hőforrás kútból kifolyó vizet a hidrotermális rendszer belső gravitációs nyomása juttatja a felszínre. 
A kiömlő víz szénsav tartalma a nyomáscsökkenés következtében elbomlik, így csökken a vízben oldott 
kálcium  és magnézium  ionok mennyisége  és  a  kifolyás  közelében  intenzív mészkő  kiválás, mészkő 
felhalmozódás  következik  be.    A  kicsapódó  mészkő  változatos  felszínű  teraszos  tufa  lépcsőket  és 
csobogókat alakított ki.  

 
 

1.14.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
 
A dombvidéket tagoló patakvölgyek a helyi klíma alakításán túl a táj szerkezetét, a tájhasználatot, a 
települések  elhelyezkedését  és  az  úthálózat  szerkezetét is meghatározták.  A  Laskó‐patak  és  annak 
völgye a legmeghatározóbb tájelem, a vízfolyás egyúttal meghatározza a település tengelyét is, mivel 
a falu jellemzően e mentén terjeszkedett észak és dél irányban. A patak mentén a beépített területeken 
kívül jellemzően szántóföldek és korábban káposztás és veteményes kertek fordultak elő, amelyre az 
itt előforduló helynevek is utalnak: Káposztás, Kenderföld stb. 
 
A Laskó‐patak völgyéhez merőlegesen, kelet‐nyugati irányban mellékvölgyek csatlakoznak:  

Laskó‐pataktól keletre:  
 Tőkés‐völgy,  

 Kertész‐völgy,  

 Maklány‐völgy 
Laskó‐pataktól nyugatra:  

 Káptan‐völgy,  

 Ádám‐völgy  

 

 
Tőkés‐völgy erdősült területei 

 (Forrás: Google Earth) 
 
A  völgyek  meredek  domboldalait  jellemzően  erdőterületek,  illetve  cserjésedő  gyepek  borítják.  A 
hagyományos  legeltető gazdálkodás  felhagyásával a  területen beinduló spontán cserjésedés,  illetve 
erdősülés jellemző.  
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A  Heves  Megyei  Kormányhivatal  Erdészeti  Igazgatósága  (továbbiakban: 
Igazgatóság)  adatszolgáltatása  szerint  mintegy  562,5  ha  üzemtervezett 
erdőterület  található  a  település  közigazgatási  területén,  ami 24,3 %‐os 
erdősültséget  jelent.  Az  erdőterületek  elsődleges  rendeltetésük  szerint 
elsősorban  gazdasági  erdők,  védelmi  erdők  elsősorban  a  szoliflukcióval 
veszélyeztetett, meredek domboldalakon fordulnak el. Közjóléti rendeltetésű 
erdők Maklányi‐völgy domboldalain lettek kijelölve. 
Az  üzemtervi  erdők  mintegy  fele  (287,8ha)  kiváló  termőhelyi  adottságú  az  Igazgatóság 
adatszolgáltatása szerint, amelyen az OTrT szerint új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.  
 

   
A dombtetőkön, domboldalakon erdőkön kívül jellemzően szőlőültetvények fordulnak elő. A hegybíró 
adatszolgáltatása szerint Egerszalókon mintegy 348ha területet foglalnak el I. és II. kataszteri osztályú 
szőlőültetvények, amelyeknek mindösszesen 5%‐a tartozik II. kataszteri osztályba.  
 
Az  ingatlan‐nyilvántartásban szereplő művelési  ágak megoszlását és az azokhoz kapcsolódó átlagos 
aranykorona‐értékeket az alábbi táblázat mutatja be.  A termőföldek tervezett igénybevételét a lehető 
legkisebb  területi  mértékre  kell  korlátozni,  az  átlagosnál  jobb  minőségű  földeket  más  célra  való 
felhasználását  a  termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  értelmében  csak  különösen 
indokolt esetben lehetséges.  

 

Művelési ág 

Terület* 

AK/ha**
átlagosnál jobb min. 

oszt. ** ha  % 

Szántó  510,72  22%  10,04  5 

Szőlő  370,33  16%  29,57  3 

Gyümölcsös  35,94  2%  7,30  4 

Kert  10,09  0%  ‐  ‐ 

Rét  8,79  0%  15,98  3 

Legelő  332,79  14%  2,24  4 

Fásított terület  4,64  0%  3,10  3 

Erdő  461,92  20%     

Kivett  575,42  25%     

Gazdasági
42%

Közjóléti
23%

Védelmi
31%

Egyéb
4%
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* Takarnet adatbázis 
** Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatalának adatszolgáltatása 

 
Egerszalók  tájhasználatának  általános  bemutatásához  rendelkezésre  áll  a  CORINE  (Coordination  of 
Information  on  the  Environment)  információs  adatbázisa,  a  Corine  Land  Cover.  A  felszínborítási 
adatbázis  előállítása  űrfelvételek  számítógéppel  segített  vizuális  interpretációjával  történt.  Az 
adatbázis segítségével készített felszínborítási vizsgálaton jól elkülöníthető a jellegzetes tájhasználati 
módok is. 

 
1.14.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

 
A település története már egészen régmúltra tekint vissza, amelyről az itt található kaptárkövek is 
tanúskodnak. A különleges, kúp alakú, riolittufa képződmények eredetéről és rendeltetéséről igen 
sok  elképzelés  született  már.  Egyesek  szerint  hun‐magyar  hősök  vagy  más  nemzettségek 
síremlékei,  mások  szerint  kelta  urnatemetkezési  helyek,  áldozóhelyek  voltak.  Ezenkívül  őskori 
leletekre máshol is leltek, így például a Maklányi vár teraszain neolit kori régészeti leletek kerültek 
elő. 
 
A  falu  történetének  első  írásos  feljegyzése  (egy  1248‐es  oklevél) már  jelzi  a ma  is  jellegzetes 
tájhasználati módot, a szőlőtermesztését, de emellett szántóföldek és  legelők voltak a  jellemző 
művelési ágak korábban is.   A mezőgazdasági tájjelleg egészen a XX. század közepéig fennállt, a 
változás leginkább ezután indult meg. A helyi termálvízre, illetve minőségi bortermelésre alapozott 
fejlesztések, a turizmus előtérbe kerülése a falut az üdülőtáj irányába alakította át. 
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II. katonai felmérés ((1806–1869)  III. katonai felmérés  

 (Forrás:http://mapire.eu/hu/) 

 
1.14.2.2. Tájhasználat értékelése 

 
Egerszalók  egyszerre  még  őrzi  a  település  története  szerint  hagyományos  tájhasználati  módokat 
(szántó,  erdő,  szőlő,  legelő),  ugyanakkor  kivett  területek  térnyerésével  megállapítható,  hogy  a 
település  üdülő  táj  jellege  egyre  erősödik  a  turizmus  erősödésével.    Ez  különösen  Eger 
vonzáskörzetében jelent meghatározó tájalakító tényezőt. 
 
Egerszalók tájhasználatát tájszerkezeti egységekben értékeljük. 
 
I. Tájszerkezeti egység 

 
A határ északi részét az Eger és Egerszólát között haladó szóláti úttól északra eső területet soroljuk az 
I. tájszerkezeti egységbe. E terület meghatározó eleme a Laskó‐patakon létesített víztározó. A tavat 
lezáró völgyzáró gátat 1982‐ben építették. A 120ha nagyságú tó az Egri‐ Bükkalja legnagyobb állóvize, 
átlagos vízmélysége 3 méter, középen a volt régi patakmeder helyén a mélység akár 7 méter is lehet. 
A tó kedvelt horgászhely, de méretei miatt a horgászat tovább fejleszthető. 2011‐ben befejeződött a 
víztározó rehabilitációja, amely eredményeként nőtt az árvízcsúcs. 
A tó túlfolyó vizét tovább vezető Laskó‐patakon átívelő egynyílású, szegmentíves áthidalású műemlék 
kőhíd 1838 óta áll! 
A tározó felett lévő gyepterületen lovak legelnek. Két jurta és egynyári konyha épült az erdőszélen és 
egy sajátos önellátó tanya‐közösség formálódik itt. Az állatok, tyúkok, bárányok, kecskék, lovak nyulak 
mellett veteményes kertet  is művelnek és méhekkel  is  foglalkoznak. A  terület  többi  része erdő és 
gyep,  de  a  gyepek  jelentős  része  parlag,  illetve  vannak  szántóterületek  is.  Szőlő  és  gyümölcsös 
ültetvények csak a szóláti út közelében fordulnak elő annak ellenére, hogy az I. tájszerkezeti egységbe 
9 db szőlő kataszteri terület – 5 I. osztályú és 4 II. osztályú‐ tartozik, összesen 222ha nagyságban. 
A Magyalos, az Ádám‐hegy és a tó keleti partján a Nyúzó, a Tövises‐ völgy határrész tartozik a szőlő 
termőhelyi kataszterbe. A dűlők közül a Magyalos 2. és 4. számai emelkednek ki, ahol Grand‐superior 
borok is termelhetők. 
A másodosztályú 36. számú kataszteri területen a 0246/9 hrsz‐on bodza ültetvény, 0246/8 hrsz‐on 
borszőlő ültetvény van. A terület kissé észak felé lejt, de magas dombháton fekszik. Az ültetvények 
mögötti  völgy  felett  a  még  Magyalosnak  nevezett  részen  is  termő  szőlő  van  a 
0246/23,24,25,26,28,29,30 hrsz‐on mintegy 20ha nagyságban. 
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Az I. tájszerkezeti egységben a termőföldek jelentős része műveletlen gyep, ill. bozót. Több ingatlan 
beerdősödött, ám ezek nincsenek üzemtervezett erdőként nyilvántartva. 
A szőlőkataszterbe tartozó területek közül megközelítően 24 hektáron művelnek szőlőt (0246/8‐9, 23‐
26, 28‐30 hrsz), a szóláti határ felé eső, 220‐240 méter magas dombháton. 
Egerszalók északi határán a 0287/8‐10 hrsz.‐ú ingatlanon lévő tanya jellegű épületeken, építményeken 
kívül, csak horgász tevékenységet kiszolgáló építmények, illetve a víztározó fenntartását, felügyeletét 
szolgáló telephely és építmények találhatók a víztározót is magában foglaló 010‐es hrsz.‐ú ingatlanon 
a védőgáttal egyvonalban, a Tó nyugati sarkánál. Az I. tájszerkezeti egységben a fentieken kívül más 
épület nem található. 
 
 
II. Tájszerkezeti egység 
 
A  II.  tájszerkezeti  egység  a  Laskó‐patak medrétől  nyugatra  a  szóláti  és  a  verpeléti  országút  között 
helyezkedik el. A patakvölgy viszonylag sík szántóterületei kb. 150 méter magasságban találhatóak. A 
nyugatra fekvő dombok pedig 180‐240 méter magasságúak. A dombokat öt NY‐K irányú erdős völgy 
választja el egymástól. 
A  Laskó‐patak  egyenes medervonalával  nagyjából  párhuzamosan  vezet  egy  földút  a  szóláti  úttól  a 
belterületi  iparterületig  a  patakmedertől  200‐300  méter  távolságban.  Az  út  és  a  meder  közötti 
területek (Száraz‐rét, Káposztás) szántóföldi hasznosításúak. A magasabb részeken a völgyekben erdő, 
a  viszonylag  nagyobb  összefüggő  felületű  részeken  pedig  szőlő,  gyümölcs  és  szántó  területek 
találhatóak, legelő alig van és a szőlő, gyümölcsös területek egy része bozótos parlag. A terepegység 
északi részén, a Szóláti út mellett, a Káptalan‐ völgyi szőlő kataszteri terület egy részén bodza‐ültetvény 
van. 
A Káptalan‐ völgytől délre eső területek, a 11‐es számú un. Kishatár, illetve a 10. számú Nagy‐Ádám‐
tető a borvidék  legkedvezőbb termőhelyei közé tartoznak (pontszámuk 357  ill. 346), amely dűlők a 
Grand‐superior borok címkéjén  feltüntethető dűlők közé tartoznak. A  területek nagy része szőlővel 
művelt, a 12‐es, viszonylag alacsonyabb kataszteri pontszámú terület egy  részén új bodzaültetvény 
van. 
Ha tovább haladunk dél felé, a dombhátak nagy része szőlőkataszterbe tartozik és gyakorlatilag a patak 
menti  szántók,  erdős  területek  kivételével  ez  a  II.  tájszerkezeti  egység  szinte  minden  része 
szőlőkataszteri terület. Ezen a határrészen, Pap‐tag., Kishatár, is vannak magas, 356, 358‐as pontszámú 
területek.  A  II.  tájszerkezeti  egységben  312ha  szőlőkataszteri  terület  van,  10  első  osztályú  és  2  db 
másodosztályú terepegységgel. 
A  szőlőterületeket  részben  művelik.  Egyes  dűlők,  pl  Pap‐tag  csaknem  teljes  egészében  műveltek, 
ugyanakkor  a  magasabban  fekvő  részeken  pl.  Kishatár‐dűlő  jelentős  a  parlagon  hagyott  területek 
nagysága. 
A  II.  tájszerkezeti egységben  igen kedvező az épületek csekély  száma, köszönhetően annak, hogy a 
pincészetek a belterületen vagy régi kisebb telephelyeken fejlesztettek, az egész területen mindössze 
egy  nagyobb  felújított  telephely,  a  REDTOWER  Zrt.  szőlőfeldolgozó,  bortároló  és  palackozó  üzeme 
található a 0203/3‐as, 0203/4‐es és a 0205/2‐es hrsz.‐ú ingatlanokon. 
Közvetlen a belterület szélén a 0181/15 hrsz telken van egy borház, illetve a 0181/157 hrsz‐ ú telken, 
a Ferenc‐hegy aljában épült a Kohári pincészet borozóval és vendégházzal,  szállás  férőhelyekkel.  A 
borház előtti területen szép parkot alakítottak ki. A Kohári pincészet mellett vezet fel az aszfalt út a 
Ferenc  –hegyre,  amelynek  elején  2007‐ben  „A  szőlő  és  a  bor  dicsőségére,  az  egerszalóki  gazdák 
boldogulására,  egyházunk  áldása mellett  „felirattal  feszületet  állíttatott  az  Egerszalóki Hegyközség. 
Elég szerény minőségű és kinézetű ez a feszület. 
 
 
III. Tájszerkezeti egység 

 
A III. tájszerkezeti egység a verpeléti országúttól délre eső határrész a Laskó‐ patak medrétől nyugatra. 
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A Laskó‐patak medre mellett erdősáv, bozót, majd a dél felé haladó murvás földútig szántóterületek 
találhatóak. Az út  felett  is  részben szántók, gyepek  találhatóak. A déli  községhatárnál egy nagyobb 
összefüggő  erdőfolt  is  található.  A  magasabb  részeken  180‐240  méterig  pedig  a  Kovászó  enyhén 
északkeletnek lejtő szőlőültetvényei a jellemzőek. 
A Széchenyi út  folytatásában  levő külterületi út mellett,  közvetlen az országút  kanyarulatánál nagy 
kerttel, kis tóval egy nemesi kúriára emlékeztető lakóház áll  (0165/13). Az úton tovább haladva két 
sajátos formájú és megjelenésű épület található 0165/91, illetve a 0142/16 hrsz telkeken. A két épület 
közül az elsőnek említett messziről is jól látható. A második épület úgy néz ki, hogy magára maradt, s 
csak az időnkénti kaszálásból áll az emberi jelenlét. Az utóbbi felett egy újabb lakóház épült a 0152‐es 
hrsz.‐ú telken. 
Ugyancsak új épített elem a III.‐as tájszerkezeti egységben a közvetlenül a belterületi határ mellett – a 
1486‐os hrsz.‐ú ingatlanon‐, a Juhász testvérek pincészete. A Juhász pincészet az országút túloldalán 
lévő  TMZO  Bella  Hungary  nagy  csarnokszerű  épülettömegével,  lezárja  Egerszalók  belterülete 
terjeszkedését dél‐délnyugati irányban.  
 
A  III.  tájszerkezeti  egységben  5  szőlőkataszteri  terület  található.  A  82ha‐ból  77  első  osztályú,  a 
legnevesebb dűlő a Kovászó, amelyről szintén szüretelhető Grand‐superior bor. 
 
 
IV. Tájszerkezeti egység 
 
A IV. tájszerkezeti egységbe a belterületektől ÉK‐K‐re eső határrészt soroljuk: a Szóláti úttól délre, a 
falu belterületeitől keletre, a déli Eger felé vezető országútig. A Szóláti úttól délre a belterületi kertek 
felett egy nagyobb szántóterület van, majd egy zártkerti  terület következik, amely a régi szőlőhegyi 
résszel kapcsolatos. A 28 telekből álló kb. 4 hektáros területen 6‐ 8 hétvégi ház épült. Közvetlenül a 
zártkert alsó határán lévő erdős terület alatt van a Büktetőnek nevezett szőlővel beültetett határrész. 
A szőlők egy részét már kivágták, így a terület kb. felét művelik szőlővel. A Büktető falu felé eső részét 
belterületi telkeknek osztották ki. A 90 telekből kb. 20 épült be. Ebben a keleti határrészletben is az 
erdővölgyek  kivételével  a  viszonylag enyhe  lejtésű dombhátak  szőlő  kataszteri  területbe  tartoznak. 
Kimagaslóak a Juhkosárnak nevezett terület egyes részei 354, 355, 370 pontos kataszteri értékkel. A 
terület déli része, az erdős völgyön túl, a jelenleg gyepes parlagként hasznosuló mintegy 50ha terület 
is  kifejezetten magas  359,  366,  383  (!)  kataszteri  pontszámokkal  rendelkezik.  Vannak még  további 
kataszterbe vett  területek, de azok közül már az Öreghegy, az egykori  szőlőhegy, mára „kertváros” 
belterület  lett, a  zártkerti  területrészt pedig üdülőterületként kezelik. A völgyben  lévő sík  területek 
nagy részét is belterületbe vonták, de csak a legdélebbi része épült be a Thermál Park Villa Apartman 
épületeivel. A külterületben maradt patak menti terület egy része erdő, másik részét pedig gyepként 
hasznosítják. 
A volt szőlőhegyi –kertvárosi részen mintegy 20 lakóház épült, a volt zártkerti rész meredek részei pedig 
bebozótosodtak. Az Ady Endre utca felől a meredek domboldal pedig erdő.  
A IV. tájszerkezeti egységben 211ha szőlőkataszterbe tartozó terület van. Ugyanakkor jelentős, több 
tíz hektár nagyságú műveletlen terület van ebben a tájegységben is. Említettük, hogy a területen az 
északi „Gyilkos” nevezetű zártkerti részen, valamint az Öreghegy alatti volt zártkerti részen találhatóak 
hétvégi ház  jellegű épületek. A többi említett  lakóház már  időközben belterületbe vont területeken 
épült. Meg kell említeni, hogy az új Fogas nevű szőlőterület közvetlen közelében a keleti közigazgatási 
határ  mellett  van  az  Egri  hulladéklerakó  telep,  amelynek  egy  kisebb  rekultivált  része  (062hrsz) 
Egerszalók  területére  esik,  ahol  két  műhely  jellegű  építmény  is  található.  A  hulladéktelephez  a 
közigazgatási határon jó minőségű aszfaltút vezet ki. 
 
V. Tájszerkezeti egység 
 
Egerszalók  legdélebbi  és  legsajátságosabb  tájszerkezeti  egysége  az  az  V.  egység.  A  Maklánynak 
nevezett határrészen feltárt hőforrás ma Egerszalók kiemelkedő értéke, amely — a hőforrásra épült 
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fürdővel és  szállodával — alapvetően új  irányt  szabott Egerszalók  fejlődésének. A nagy kiterjedésű 
belterület  növelés,  a  beköltözők  nagy  száma  és  a  kiépült  vendégfogadó  kapacitások  döntően 
megváltoztatták Egerszalók életét, a település és a táj jellegét. Az erdőbe beépített hatalmas szálloda, 
a híres Sódomb, a fürdő és a szálloda elé épített kezelő épület, parkolók, a szálloda mellé épített park, 
a megkezdett  társasüdülő  építkezések,  az  országúton  túli  Thermál‐  park  épületei  egyértelműen  az 
üdülési célú hasznosítás elsődlegességét bizonyítják. 
 A fürdő‐ és üdülőkomplexum feletti Maklányi terület egykori legelőinek nagy része már erdősödött 
bozót, fás terület amellett, hogy a terület fele már beállt erdő. 
Ismertek az erdős területeken a védett kaptárkövek, a Maklányi várdombon az egykori vár helye. Van 
ennek  a  tájszerkezeti  egységnek  még  egy  érdekes  telephelye.  Négy  település:  Eger,  Egerszalók, 
Demjén, Andornaktálya közigazgatási határainak találkozásánál van egy furcsa módon a Google Earth‐
ön Egerszentmártonnak nevezett ipari telephely, ahol Faszobrász Kft., MOL telep és egyéb ipari üzem 
található, feltűnően rendezetlen állapotban. A MOL telepen feltehetőleg üzemanyag tárolás is folyik. 
Ezen  ipari  telephelyet  a  közigazgatási  határ  ferdén  átmetszi,  így  egyes  épületei  Egerhez,  illetve 
Demjénhez tartoznak. A régi telep nagyobb része egerszalóki határ. Mindenesetre a 081/1,2,3,4 hrsz‐
ú terület mai funkciója ipari telephely és az Egerszalókhoz tartozó több mint 10 ipari épület funkciója 
a jövőben sem változik. 
 
 

1.14.3. Védett, védendő táji‐, természeti értékek, területek 
1.14.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

 
A 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szól. 
E törvény 4. §‐ban az Értelmező rendelkezések közötti a 43. pontban határozza meg a tájképvédelmi 

terület  övezete  fogalmát,  miszerint:  „ 
Tájképvédelmi  terület  övezete:  a 
területrendezésért  felelős  miniszter 
rendeletében  megállapított,  kiemelt 
térségi  területrendezési  terv  esetében 
miniszteri  rendeletben,  valamint  a 
megyei  területrendezési  tervben 
alkalmazott  övezet,  amelybe  a 
természeti  adottságok,  rendszerek, 
valamint  az  emberi  tevékenység 
kölcsönhatása, változása következtében 
kialakult    olyan  területek  tartoznak, 
amelyek  a  táj  látványa  szempontjából 
sajátos  és  megkülönböztetett 
fontosságú,  megőrzésre  érdemes 

esztétikai jellemzőkkel bírnak. 
A 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelet 4. § ‐a foglalkozik a Tájképvédelmi terület övezetével és előírja, hogy 
„ 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 jellemzőit.” 
A  2020.  07.01.‐től  hatályos  Heves  megyei  területrendezési  terv  ‐  Heves  megyei  Önkormányzat 
Közgyűlése Elnökének 5/2020 (V.7.) önkormányzati rendelete‐ Egerszalók beépítésre szánt területén 
kívüli összes területét tájképvédelmi terület övezetébe sorolta. 
Az említett miniszteri rendelet szerint a település teljes területére készülő településterv megalapozó 
vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, valamint a tájképi egységhez 
igazodó hagyományos tájhasználat elemeit. 



Egerszalók község településrendezési eszközei felülvizsgálata 2022.   
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

74 

Egerszalók  területének  táji  jellemzőit,  tájhasználatát  a  tájszerkezeti  egységek  elemzése  alapján 
határoztuk meg. A Laskó patak völgyét körbevevő 2‐400 méter magasság közötti dombos határrészre 
nagyobb  részben a  szőlőtermesztés,  kisebb  részben a gyep,  szántó és erdőgazdálkodás,  valamint a 
tógazdálkodás a jellemző. Két kisebb foltban jelen van a zártkerti tájhasználat és egyre inkább erősödik 
a hétvégi házas üdülés is. 
 A tájjelleg megőrzendő elemei, illetve a hagyományos tájhasználat jellemzői: 

a)  megőrzendő elemek:  

‐ a szőlőtermesztés meghatározó kiterjedése, területi mértéke 

‐ az erdőborítottság jelenlegi mértéke 

‐ a meglévő domborzat jellegzetességei 

‐ a gyepes területek állattartással való hasznosítása 

‐ a külterületi épületek, építmények csekély száma 

‐ a patak‐völgyek értékei, galéria növényzet, patak menti beépítetlen területek 

A hagyományos tájhasználat jellemzői 
‐ a szőlőterületek épületmentessége 

‐ a meglévő építmények növényzettel való takarása 

‐ a gyepterületek hagyományos hasznosítása 

‐ az erdők természetközeli művelése, az erdő regenerációs folyamatainak segítése,  

‐ a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása  

‐ a hétvégi házas területen, a tájidegen, többszintes épületek létesítésének korlátozása, a 

meglévő építmények zöldbe ágyazása 

‐ a meglévő beépítésre szánt területeken ‐ különösen a patakvölgyben és a látszatos 

domboldalakon ‐ tervezett fejlesztések tájesztétikai alapú átértékelése és ennek megfelelően 

a fejlesztési szándékok, tervek módosítása 

‐ új beépítésre szánt területek létrehozásának korlátozása 

‐ a tókörnyék épületmentes, természetközeli állapotának megőrzése.   

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

‐ a rendkívül kevés kedvező adottságú szántóterület megtartása a szántóföldi  termesztés 

számára 

‐  a település és a külterület közötti határozott lezárás megtartása, a zárt település szerkezet 

megőrzése 

‐ a belterület fogadó kapuinak és a főbb irányokból való látványának esztétikai javítása 

növénytelepítéssel  

‐ a közlekedési utak fokozott tájbaillesztése  

‐ a gazdag szőlőkultúra tovább fejlesztése. 

 

1.14.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt állóterület, érték, emlék 

 
Az adatszolgáltatásra kötelezett szerv, a Bükki NPI által küldött vélemény szerint: 

1. A  093/1hrsz.‐ú  területen  lévő  Maklányvár  megnevezésű  földvár,  országos  jelentőségű 

természeti emlék. A természet védelméről szóló 1996.évi LIII. tv.23.§ (2) bekezdése alapján, 

valamennyi földvár országos jelentőségű védett természeti terület. A földvár, olyan védelmi 

céllal  létesített  vonalas  vagy  zárt  alakzatú  földmű,  amely  azonosíthatóan  fennmaradt 
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domborzati  elemeket,  történeti,  kulturális  örökségi,  felszínalakzati,  illetve  tájképi  értéket 

képvisel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A kaptárkövek megóvását szolgáló természetvédelmi terv kihirdetéséről rendelkező 17/2014 

(X.27.) FM rendelet alapján országos jelentőségű védett természeti terület 

‐ az  Egerszalóki  Menyecske‐hegy  kaptárkövei  természeti  emlék  a  085/11a  hrsz.‐ú 

földrészletből 2,43 ha és  

‐ az Egerszalóki Öreghegy kaptárköve természeti emlék a 0102/1,2,4, illetve a 0108 hrsz.‐ú 

földrészletekből összesen 0,099ha, azaz 990 m2. 

 
Menyecske‐hegy, Kőbújó, Kőbojtár kaptárkövek (Forrás: Egerszalók, Menyecske‐hegy, Kőbújó, Kőbojtár 

kaptárkövek természeti emlék kezelésiterve) 
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Öreg‐hegy (Betyárbújó) kaptárkő (Forrás: Egerszalók, Öreg‐hegy (Betyárbújó) kaptárkő természeti emlék kezelési 

terve) 

 
A Menyecske‐ hegyi Pásztorkunyhó körzetében még a 20. század első  felében  legeltették a 
községi  parasztok  lovait.  (Ezért  is  hívták  az  itteni  füves  területeket  Csikódelelőnek, 
Csikójárásnak.)  Az egyik tufakúpba egy helyiséget faragtak kőfekhelyekkel, kőfülkékkel és ez a 
kőkunyhó  lehetett  a  csikósok  éjjeli  szállása,  amely  a  régi  pásztorélet  emléke.    Két 
sziklavonulaton emellett négy kisebb fülkét ismerünk, amelyeket kaptárköveknek tekintünk. 
A  falu  déli  része  felett  lévő Öreghegyen  található  a  „boglya  alakú”  sziklába  vájt  kőkunyhó. 
Miután az Öreghegy több száz évig szőlőhegy volt a nép Öreg‐hegyi Csőszkunyhónak nevezi a 
bebújót. A hajdani gazdasági építmények egyik jellegzetes példája az egykori szérűskertek és a 
szőlőtáblák határán a tufába faragott kőkunyhó. 
 
Az országosan védett elemeken túl Egerszalókon vannak helyi jelentőségű védett természeti 
területek: 
1. A 7/2014 (VII.23.) Önkormányzati rendelet a barlanglakások helyi jelentőségű védett 

természeti területté nyilvánításáról rendelkezik, amely szerint a 566/1 hrsz.‐ú ingatlanból 

a 7 darab barlanglakás elhelyezkedését biztosító 136,3 m2 területű építményrészre 

terjed ki a védettség, amelynek célja a barlanglakások hosszú távú fennmaradásának 

biztosítása. 

2. Egyes kiadványok a helyi jelentőségű védett természeti területek között említik a 

hőforrás, a gyógyfürdő melletti un. „Sódombot”. 

Az  antropogén  keletkezésű  és  csak  emberi  beavatkozással  fenntartható  mésztufa  domb 
meghatározó, egyedi tájképi elem. A felszínre jutó hévízből a mészkő jelentős része kicsapódik 
és változatos felszínű, teraszos mésztufa lépcsőket alkot. A fennmaradáshoz és növekedéshez 
állandó, folyamatos vízutánpótlásra van szüksége. Az egerszalóki Sódomb impozáns mérete és 
növekedése folytán egyedülálló Közép‐Európában. 
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1.14.3.3. Nemzeti Ökológiai Hálózat 

A  természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  örvény  53.§‐a  alapján  vált  kijelölhetővé  az  Országos 
Ökológiai Hálózat. 
A 2018. évi CXXXIX. törvény felülvizsgálta a korábbi ökológiai hálózatot és a módosított Heves megyei 
területrendezési terv is már ezt a pontosított ökológiai hálózatot tartalmazza. 
Az  ökológiai  hálózat  jelentősége  az  élőhelyek  folytonosságának  és  a  flóra  és  a  fauna  elemeinek 
megfelelő élőhelyek biztosításában van. 
Az élőhelyek közötti kapcsolat, az ökológiai folyosók jelentősége az, hogy a géncsere meg tud valósulni 
a természetes és természetközeli élőhelyek között, amely által a degradáció megakadályozható és van 
esély a fajok hosszú távú fennmaradására is. 
Az Ökológiai Hálózat három elemből a legszigorúbb védelmet igénylő magterületből, a magterületeket 
összekötő  ökológiai  folyosókból,  illetve  a  magterületeket  és  az  értékes  élőhelyeket  védő 
pufferövezetből áll. 
A magterületek azok az élőhelyek, ahol a természetes folyamatok érvényesülnek s ezáltal biztosított a 
természetes életközösségek stabilitása. Magterületként funkcionálhatnak a fentieken kívül, az ember 
által befolyásolt magas diverzitású természetközeli rendszerek is. 
Az ökológiai folyósok az ökológiai hálózat olyan funkcionális elemei, amelyek a magterületek, élőhelyek 
közötti kapcsolatát, az élőlények mozgását és terjedését teszik lehetővé. 
Az  ökológiai  folyosók  nem  minden  esetben  folyamatos  élőhelysorozatok,  van,  amikor  hasonló 
élőhelyek  közelsége  következtében  szükséges  kijelölésük,  annak  ellenére,  hogy  esetleg már  kisebb 
területekre visszaszorult élőhely maradványként jellemezhetőek. 
Az ökológiai hálózat harmadik eleme a pufferterület, amelynek szerepe a magterületek és az ökológiai 
folyosók elemei felé irányuló, az ökológiai stabilitást kedvezőtlenül befolyásoló hatások csökkentése, 
vagy kiszűrése. 
Egerszalókon  jelentős  nagyságú,  több  tíz  darabból  álló  –  kizárólag  ökológiai  folyosóba  tartozó, 
ökológiai hálózati terület van. 
A 2018. évi CXXXIX. törvény szerint az ökológiai folyosó övezetébe, „olyan területek – többnyire lineáris 
kiterjedésű folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, 
élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak 
az ökológiai hálózathoz  tartozó egyéb élőhelyek – magterületek, pufferterületek – közötti biológiai 
kapcsolatok biztosítására. 
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1.14.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

 
1. Az igényeknél jóval nagyobb belterületet, lakó és üdülő területet jelöltek ki a korábbi rendezési 

tervek —lásd: Egri út mente, Laskó‐patak medre melletti mélyfekvésű területek, Öreg‐hegy— . 
Ezen  területek  hasznosítása  nem  megfelelő  sok  a  parlag,  itt‐ott  van  egy‐egy  ház  és  egyes 
területrészek nem vonzóak. 

2. A  hagyományos  állattartás,  legeltetés  megszűnt  így  az  ökológiailag  is  értékes  gyepterületek 
fokozatosan beerdősülnek, lásd maklányi rész. 

3. Nagy a parlag, műveletlen mezőgazdasági területek részaránya. 
4. A szőlőkataszterbe tartozó termőhelyek – 843 ha – mintegy 40‐40,2 %‐a van szőlővel beültetve, 

összesen kb. 350ha szőlőültetvény van Egerszalókon. A kifejezetten értékes, magas pontszámú 
termőhelyek fele hasznosított szőlőműveléssel. 

5. Az új építések, az új házak túlzó méretűek, és a növényzet hiánya következtében erősen uralják a 
látványt, a településképet, tájképet. 

6. A település fogadóképe, a település megjelenése a tájban alacsonyabb esztétikai színvonalon áll, 
mint  Egerszalók  értékei,  vonzerői,  gyógyfürdő,  gyógyturizmus,  magas  minőségű  pincészetek, 
kitűnő borok, borturizmus, horgász paradicsom stb, azt megérdemelnék. 
 
 

1.15. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

 
1.15.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 

 
A  ZÖLDFELÜLETI  RENDSZER  A  TELEPÜLÉS  KLÍMATIKUS  VISZONYAINAK  MEGŐRZÉSE,  JAVÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN DÖNTŐEN ZÖLDFELÜLETEKBŐL ÁLLÓ, HATÁSA ÉS TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSE KAPCSÁN EGY 
EGYSÉGET KÉPEZŐ ALRENDSZER. 
 
Zöldfelületnek  tekinthető  minden  olyan  terület,  amelyet  növényzet  borít.  Ebből  következően  a 
zöldfelületi  rendszert  számos  különböző  zöldfelületi  elem  alkotja.    Az  egymástól  eltérő  zöldfelületi 
elemek  jellege,  funkciója,  használati  és  kondicionáló  értéke  is  nagymértékben  különbözik.  (A 
zöldterület  az  önálló  területfelhasználási  kategória,  amely  részben  vagy  egészben  állandóan 
növényzettel fedett, más területfelhasználási egységben nem tartozó közterület.) Egerszalók esetében, 
ahol  a  közigazgatási  területen  számottevő  a  szőlőültetvények,  a  gyep,  az  erdőterület  és  a  szántó 
(parlag)  területe  is,  kedvező  a  növényzettel  borított  terület  nagysága.  Az  erdő  és  gyepterületek 
arányosan  oszlanak  el  a  közigazgatási  területen  ezért mezo‐  és mikroklímatikus  hatásuk magára  a 
településre is megfelelő. 
 
A  meghatározó  jelentőségű  külső  zöldfelületi  környezethez  hozzájárul  az,  hogy  Egerszalók  bel‐  és 
üdülőterületére gyakorlatilag a kertes telkek jellemzőek, azaz a házakhoz tartozó telkek is fontos részei 
a zöldfelületi rendszernek. Megállapítható, hogy a védelmi és termesztési célú zöldfelületek, az erdő‐, 
illetve  mezőgazdasági  módszerekkel  művelt  területek  vannak  túlsúlyban  Egerszalók  zöldfelületi 
rendszerében.  A  közjóléti  és  esztétikai  célú  zöldfelületek  kiterjedése  kifejezetten  csekély.  A  külső 
zöldfelületekről, az erdőkről, a mezőgazdasági területekről, a vízfelületekről a tájhasználatot értékelő 
fejezetben részletesen írtunk. 
 
A település belterületén zöldterületnek nevezhető közterület valójában nincs. Értékelhető zöledfelület 
a Shyraz Hotel melletti patakparton van a 734/6 hrsz.‐ú területen, valamint az Ifjúság és a Jókai Mór 
utca közötti háromszögben található.  Sem a templom, sem a gyógyfürdő, szálloda körüli zöldfelület 
nem közterület, azaz zöldterületként nem vehető figyelembe. 
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A  tervezés  során  keresni  kell  az  üdülő,  vendéglátó  rendeltetésnek megfelelő minőségű  új  közpark 
létesítésére  alkalmas  területeket,  természetesen  olyan  helyen,  ahol  funkcionálisan  is  értelme  van 
közparkot létesíteni. A csaknem teljesen burkolt, mesterséges felületű új főtér – növényzet híján – nem 
sorolható a zöldfelületi rendszerbe. 
 
 
Egyéb zöldfelületi létesítmény 
Az egyéb zöldfelületi létesítmények közé sorolhatók azok a telkek, területek, amelyeken nagyobbrészt 
növényzettel borított, aktív élőfelület található.  
 

Sáfránykert 
A  Sáfrány  Kert  egy  ökoépítészeti  és  néprajzi mintákat 
ötvöző  közösségi  tér  a  paraszti  kultúrából  átmentett 
értékekkel.  A  Barlanglakások  mögötti  szabad  tér, 
melyben  jelenleg  is  folyik  a  kreatív  „Építkezés”,  a 
közösségi  kert  tartalommal  való  megtöltése.  Fontos 
szerepet  kap  a  folyamatban  a  mélyökológiai 
szemléletformálás,  a  gyakorlati  tudás  átadása.  Bio 
zöldségek, fűszernövények és gyümölcsök termesztése, 
szabad  tájfajta  és  helyi  fajta  magok  és  gyümölcs 
oltványok  őrzése  és  örökítése,  biokertészeti, 

biodinamikus és permakultúra módszerek alkalmazása, tanítása. A növénytermesztés és gazdálkodás 
olyan formája jelenik meg, amelynek létrehozásához a természetben kialakult rendszereket használja 
fel mintaképpen. 
 
Temetők 
A temető a belterület középső részén, a lakóterület felett, a templom mellett található (20/1 hrsz.). 
Sajnálatos módon a temető növényzete rendkívül szegényes, fás növény alig található. 
 
Sportpálya 
A nagyközség sportpályája a Laskó‐ patak völgyében létesült. A gyepes labdarúgó pálya mellett még 
van hasznosítható gyepes terület (436 hrsz.). Sajnos a pálya körüli növényzet szegényes. 
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1.15.2.  A zöldterületi rendszer konfliktusai 

 
 A meglévő  zöldfelületi  rendszer  kondicionáló  hatása  kedvező, mennyiségi  szempontból megfelelő, 
funkcionálisan – pihenőpark, díszpark, sport, szabadidő tevékenység céljaira alkalmas közterület – és 
esztétikailag azonban vannak hiányok.   
Egerszalókon az üdülőterület egyetlen pontja kivételével nincs tömbházas, telepszerű beépítés, ennek 
ellenére  a  házikertek  csak  részben  pótolják  az  üdülő  jellegű  településen  a  közjóléti  zöldterületek 
hiányát. 
 

1.16. KÖZLEKEDÉS 

A  közlekedési  vizsgálat  és  fejlesztési  javaslat  az  „A  településrendezési  tervek  közúti  közlekedési 
munkarészei  –  Tartalmi  követelmények” megnevezésű,  e‐ÚT 02.01.41  (ÚT 2‐1.218:2003)  sz.  útügyi 
műszaki  előírásban  foglaltak  szerint  készült,  figyelembe  véve  az  e‐ÚT  03.01.11  (ÚT  2‐1.201:2008) 
Közutak  tervezése  útügyi  műszaki  előírásban  foglaltakat,  és  összhangban  a  kapcsolódó  hatályos 
előírásokkal, jogszabályokkal. 
 

1.16.1. A település tágabb térsége közlekedési kapcsolatainak vizsgálata 

A térség legjelentősebb útjai M3 autópálya és az M25 autóút, a 3 sz. Budapest‐Miskolc‐Tornyosnémeti 
elsőrendű  főút,  valamint  a  24.  sz.  Gyöngyös‐Parád‐Eger  és  25.  sz.  Kerecsend‐Eger‐Bánréve 
másodrendű  főutak.  A  település  közvetlen  elérését  a  főutakhoz  kapcsolódó  2416  j.  és  24129  j. 
összekötő utak biztosítják. 

A  keleti  és  nyugati  irányú  gyorsforgalmi  kapcsolatot  a  3  sz.  elsőrendű  főutat  tehermentesítő  M3 
autópálya biztosítja. Az M3 autópálya nemzetközi út, száma E71, Budapest és Nyíregyháza között halad 
kétszer két sávon, melyhez csatlakozik az M25 autóút a 108‐as km szelvénye környezetében, amely a 
szomszédos  megyeszékhely,  Eger  kapcsolatát  biztosítja  az  országos  gyorsforgalmi  hálózathoz. 
Egerszalók településtől így gyorsforgalmi út ~5 km‐re keletre Eger területén elérhető.  

A Egerszalóktól ~9 km‐re délre haladó 3 sz. másodrendű főút Budapestet‐Miskolcot‐Tornyosnémeti 
országhatárt  köti  össze.  Budapest‐Miskolc  vonalon  kelet‐nyugati, majd Miskolctól  észak‐déli  irányú 
forgalmat bonyolít.  

A  településtől  ~6  km‐re  keletre,  Eger  belterületén  érhető  el  a  25  sz.  Kerecsend‐Eger‐Bánréve 
másodrendű főút a 2416 j. úton keresztül, mely jelzőlámpás csomóponttal csatlakozik a főúthoz. A 25 
sz. út Kerecsend belterületén csatlakozik 3. sz. főúthoz és észak‐dél irányú kapcsolatot biztosít a 3.sz. 
főút és az országhatár között.  

A településtől északra található a 24 sz. Gyöngyös‐Parád‐Eger másodrendű főút a településről a 2416 
j.  út  ‐  25  sz.  főút  útvonalon  érhető  el,  mely  Eger‐Gyöngyös  vonalon  biztosít  kapcsolatot,  mely 
jelentősége  Egerszalók  szempontjából  a  két  város  elérése  tekintetében  nem  jelentős,  hiszen  a 
településen áthaladó 2416 j. út kedvezőbb közlekedési lehetőséget biztosít a településen élők számára.  

A  környező  települések  és  a  környező  főutak  elérhetőségét  a  2416  j.  Gyöngyös‐Verpelét‐Eger 
összekötő út, a 24129  j. Demjén bekötőút és a 24128  j. Egerszólát bekötőút biztosítja. A települést 
kelet‐nyugati  irányban  feltárja  és  biztosít  kapcsolatot Gyöngyös  és  Eger  felé  a  2416  j.  út,  valamint 
nyugat  felé  a  a  24128  j.  út  Egerszólát  irányába.  A  déli  irányú  kapcsolatot  (Demjén,  Kerecsend, 
Füzesabony) a 24129 j. út biztosítja, mely Egerszalók belterületén a 2416 j. út 37+670 km szelvényéhez 
csatlakozik. A település északi kapcsolatát a 2416 j. út végszelvényében Eger területén elérhető 25 sz. 
és 24 sz. főutak biztosítják, valamint (Tarnaszentmária, Kőkútpuszta, Sirok, Recsk) irányban a 2415 j. 
út,  mely  a  szomszédos  Verpelét  településről  érhető  el  és  csatlakozik  a  2416  j.  út  25+488  km 
szelvényéhez.  
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Egerszalók északi területén áthalad a 24128 j. Egerszólát bekötőút, mely a 2415 j. és 2416 j. utak között 
húzódik, és Egerszólát településsel biztosít közúti kapcsolatot. 

A környező főutak és települések könnyen megközelíthetők, a település regionális közúti kapcsolatai 
jók, tekintettel a megyeszékhely közelségére megfelelően kiépítettnek mondhatók, azonban az utak 
állapota egyes felújított szakaszoktól eltekintve a felújítást igényel. 
 
Vasúti közlekedés 

A települést nem érinti vasútvonal. A szomszédos Verpelét közigazgatási területén halad a Kisterenye‐
Kál‐Kápolna vasútvonal, a Magyar Államvasutak (MÁV) 84‐es számú egy vágányú, nem villamosított, 
55  km  hosszú  mellékvonala.  A  vonalon  –a  hivatalos  közlés  szerint‐  átmeneti  a  személyszállítás 
üzemszünete.  Rendszeres  teherszállítás  Kál  és  Recsk  között  zajlik  remotorizált  MÁV  M47‐es 
mozdonyokkal. Recsk és Kisterenye között történik vonalbejárás, azonban a közlekedés minimális. A 
vonalon lehetőség van különvonatot rendelni hétfőtől csütörtökig a nappali órákban. 

Üzemelő távolsági közlekedésű villamosított vasútvonal közúthálózaton Kál  területén elérhető  (Kál‐
Kápolna megállóhely) a MÁV 80/80a sz. Budapest ‐ Hatvan ‐ Miskolc ‐ Sátoraljaújhely / Nyíregyháza 
vasúti villamosított részben kétvágányú fővonala.  

A településről közúton keleti irányban elérhető Eger területén a 87a sz. Füzesabony‐Eger egyvágányú 
villamosított  fővonal  (Engedélyezett  sebesség:  60  km/h)  és  a  87  sz.  Eger‐Putnok  egyvágányú  Eger‐
Felnémet  állomásig  villamosított  viszonylat,  melyen  Szilvásvárad  és  Putnok  között  jelenleg  a 
személyszállítás  szünetel.  Továbbá  nyugati  irányban  Gyöngyös  területén  elérhető  a  85  sz. 
Vámosgyörk–Gyöngyös‐vasútvonal  13  km hosszú  villamosított  egyvágányú  fővonala.  Engedélyezett 
sebesség: 80 km/h. 

Keskeny nyomtávú vasútvonal a település környékén Felsőtárkány térségében található Felsőtárkány‐
Stimeczház (4,9 km), Felsőtárkány‐sziklaforrás (0,2 km) nyomvonalon, melyek közül menetrend szerint 
közlekedik Felsőtárkányi ÁEV a 321 Felsőtárkány‐Fűtőház – Stimeczház vonalon. 

Keskeny nyomtávú vasútvonal  található  továbbá nyugatra Gyöngyös  térségében, mely a Gyöngyösi 
Állami  Erdei  Vasút  (Mátravasút)  üzemeltetésében működő  a Mátra  hegység  déli  oldalában  haladó 
erdei  vasút,  mely  a  325‐ös  számú  Gyöngyös‐Mátrafüred  (6,3 km)  és  a  324‐es  számú  Gyöngyös–
Gyöngyössolymos–Szalajkaház (13,1 km) szárnyvonalakból áll. 
 
Légi közlekedés 
Egerszalók környezetében három helyi jelentőségű repülőtér található. Az Eger, Maklár, és Gyöngyös 
Pipishegy  repülőtér  egyaránt  nem  nyilvános  fel‐  és  leszállóhelyű,  állami  repülések  céljára  szolgáló 
repülőtér. 

 
1.16.2. A település belső közlekedési hálózatának és létesítményeinek vizsgálata 

A település belterületi úthálózata egyszerű: a  település úthálózatának gerincét a 2416  j. Gyöngyös‐
Verpelét‐Eger összekötő út (Kossuth Lajos út – Széchenyi István út) és a kapcsolódó 24129 j. Demjén 
bekötő út (Ady Endre út) adja. Az országos mellékutak keresztmetszeti elrendezése 2x1 sáv, kétoldali 
zöldsávval nyílt árokkal és általában kétoldali járdával kiépítettek. Ezen utakhoz csatlakozik a környező 
területek forgalma. 

A települési gyűjtőútként tárja fel a település északi lakóterületi részeit a 24128 j. és 2416 j. utak közötti 
észak‐dél irányú Kossuth Lajos út.  

A  belterület  lakóutcák  nagyrészt  burkolattal  ellátottak,  a  beépített,  de  burkolatlan  utcák 
kiépítettlensége a kis forgalom miatt nem jelent problémát, azonban a burkolattal történő ellátásuk 
javasolt. 
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1.16.3. Csomópontok kialakítása 
 
A település összes csomópontja szintbeni kiépítésű.  

A csomópontok a forgalmat megfelelően bonyolítják, bár geometriai elrendezésük felülvizsgálandó.  

A gyűjtőutak és főutak csomópontjai a főutak felé elsőbbségadással szabályozottak, a gyűjtőutak és 
lakóutcák  csomópontjai  általában  a  gyűjtőutak  felé  elsőbbségadással  vagy  stop  táblával 
szabályozottak, de akadnak szabályozatlan útkereszteződések is. Ezeken a helyeken a forgalmi helyzet 
egyértelműsítése érdekében forgalomtechnikai felülvizsgálat szükséges. 

A  lakó‐kiszolgáló  utak  csomópontjai  részben  szabályozottak,  esetenként  részben  egyenrangú 
kereszteződéseket  alkotnak,  ahol  az  elsőbbségadás  jobbkéz‐szabály  alapján  döntendő  el,  bár  az 
egyenrangú kereszteződés nincs kitáblázva. A lakóutcákon találkozásánál esetenként nem egyértelmű, 
hogy egyenrangú utak kereszteződéséről van szó, ahol a  jobb kéz szabály érvényes, vagy csupán az 
elsőbbségadás  kötelező  tábla  hiányzik.  Ezeken  a  helyeken  a  forgalomtechnikai  kialakítás 
egyértelműsítése szükséges. Az országos közút felé minden esetben elsőbbségadás kötelező. 

Az utcák kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő kapacitástartalékkal rendelkeznek. Beavatkozást 
csak  a  hegyes  szögű,  szűk  vagy  éppen  a  túlságosan  és  indokolatlanul  terebélyes  csomópontok 
indokolhatnak, ezek geometriai felülvizsgálata javasolt.  
 

1.16.4. A település forgalmi vizsgálata 

A forgalmi vizsgálatot az országos forgalomszámlálási adatokból az ÚT 2‐1.201 és ÚT 2‐1.118 műszaki 
előírás szerint számított várható forgalmak segítségével végeztük el. A forgalmi vizsgálat alapja a 2020. 
évi országos forgalomszámlálási adatok.  

Az  Egerszalók  területén  található  országos  mellékutakon  egyaránt  megjelenik  a  célforgalom  és  az 
átmenő forgalom. A település közlekedésén és az átkelési szakaszokon érzékelhető a megyeszékhely 
vonzása, a személy és nehézjármű forgalom jól érzékelhető Eger irányába. A település közlekedésére 
jellemző továbbá az állandó, azonban a nyári időszakban kicsúcsosodó turisztikai forgalom hatása is. A 
külterületi önkormányzati utak forgalma a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos és minimális.  

 
A 2416 j. összekötő út forgalomterhelését és forgalom összetételét az alábbi táblázat mutatja be: 

2020. évi 

forgalomszámlálási 

adatok alapján 

ÁNF 

E/nap 

Személy 

gk. 

j/nap 

Tehergk. 

j/nap 

Autóbusz 

j/nap 

Motor 

j/nap 

Kerékpár 

j/nap 

Lassú 

jármű 

j/nap 

27+588‐37+670 

kmsz között 

1.941  1.649  45  68  13  46  25 

37+670‐43+300 

kmsz között 

2.205  1.753  83  61  32  7  6 

 

ÁNF: átlagos napi forgalom 

E: személygépjármű egyenérték 

J: jármű 

Az  út  kapacitáskihasználtsága  15  %  és  10%,  forgalmi  jellege  a3.  A  forgalmi  eloszlás  alapján  a 
nehézjármű forgalom aránya meghaladja a 10%‐ot. 

 
A 24128 j. bekötőút forgalomterhelését és forgalom összetételét az alábbi táblázat mutatja be: 
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2020. évi 

forgalomszámlálási 

adatok alapján 

ÁNF 

E/nap 

Személy 

gk. 

j/nap 

Tehergk. 

j/nap 

Autóbusz 

j/nap 

Motor 

j/nap 

Kerékpár 

j/nap 

Lassú 

jármű 

j/nap 

0+000‐7+035 

kmsz között 

193  90  38  1  3  4  0 

7+035‐15+105 

kmsz között 

546  400  23  24  6  0  9 

ÁNF: átlagos napi forgalom 

E: személygépjármű egyenérték 

J: jármű 

Az út kapacitáskihasználtsága az érintett szakaszon1% és 2%, forgalmi jellege c3 és a3. Tehát jelentős 
kapacitástartalékkal rendelkezik. 

 
A 24129 j. bekötőút forgalomterhelését és forgalom összetételét az alábbi táblázat mutatja be: 

2020 évi 

forgalomszámlálási 

adatok alapján 

ÁNF 

E/nap 

Személy 

gk. 

j/nap 

Tehergk. 

j/nap 

Autóbusz 

j/nap 

Motor 

j/nap 

Kerékpár 

j/nap 

Lassú 

jármű 

j/nap 

0+000‐7+500 

kmsz között 

1.076  761  61  28  20  12  29 

7+500‐8+815 

kmsz között 

1.493  1.130  74  37  29  20  22 

ÁNF: átlagos napi forgalom 

E: személygépjármű egyenérték 

J: jármű 

Az  út  kapacitáskihasználtsága  5‐7%,  forgalmi  jellege  c3.  Tehát  jelentős  kapacitástartalékkal 
rendelkezik. 

A  forgalmi  vizsgálatból  megállapítható,  hogy  a  települést  érintő  közutak  terhelése  az  Út  2‐1.201 
műszaki  előírás  alapján  bőven  az  eltűrhető,  sőt  jelentősen  a  megfelelő  határértékek  alatt  van.  A 
térségben közepes forgalmú főutak a településtől távolabb haladnak. 

 
1.16.5. Utak állapota 

A település közigazgatási területén áthaladó országos mellékutak állapota jelenleg megfelelő, azonban 
folyamatos fenntartást igényel.  

Egerszalók területén az utcák többsége burkolattal ellátott, a burkolat minősége jó, közepes és rossz, 
illetve néhány burkolatlan utca is előfordul. A külterületi utakon szilárd burkolat nincs kiépítve. 

A kiemelt turisztikai célpontok ellenére a település környezetében a folyamatos felújítások ellenére is 
előfordulnak rossz állapotú utak, amelyek kedvezőtlen forgalmi hatásai folyamatosan jelentkeznek.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani az utak folyamatos karbantartására, és a csapadékvíz‐elvezető rendszer 
karbantartására, csak a kettő együttes jó állapota előzheti meg a burkolat tönkremenetelét. 
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1.16.6. Közösségi közlekedés 

 
Egerszalók területét helyközi járatok érintik. A járatok az országos úthálózaton a Kossuth Lajos utca, 
Kossuth  Lajos  út,  Széchenyi  István  út,  Ady  Endre  út  vonalakon  közlekednek.  A  járatok  mindenhol 
kétirányú utasforgalmat bonyolítanak, azaz buszmegállóhely párok találhatóak. 
 
A település közigazgatási területén található helyközi járatok megállóhelyei:  
Egerszalók, központ 
Egerszalók, víztározó 
Egerszalók, Ady Endre út 
Egerszalók, gyógyfürdő 
Egerszalók, Kristálydomb 
Egerszalók, Széchenyi István út 
Egerszalók, Templom‐bérc 
 
A közigazgatási területen található az Eger, olajmezők iroda megállóhely, amely azonban a település 
közösségi közlekedése szempontjából nem meghatározó jelentőségű. 
 
Autóbuszállomás  legközelebb  Egerben  található,  de  elérhető  Gyöngyösön  is.  Az  autóbusz 
megállóhelyek  száma  az  igényeknek  megfelelő,  azonban  az  elhelyezésük  és  kiépítettségük 
felülvizsgálatra javasolt, a menetrendi járatok követési időközei megfelelőek, változás nem várható. 
 
Vasútállomás és vasúti megállóhely Eger, Gyöngyös és Kál településeken érhető el. 
 

1.16.7. Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

A gyalogosközlekedés számára a település útja egy része egy oldalon, helyenként két oldalon járdával 
kiépült, részben kiépítetlen. A lakó‐kiszolgáló utakon azonban általában a gyalogos forgalom a közúton 
bonyolódik. A  járda állapota általában  rossz,  ahol  van, ott  a  szélessége általában nem elegendő. A 
településen gyalogos útszakaszok a Laskó‐patak gyalogos hídjai következtében alakultak ki a Dolgozó 
u., Ifjúság u. és Napsugár u. – Csalogány u. vonalában.  

A településen a kerékpárt használók száma átlagos, a helyi közlekedést esetenként kerékpárral oldják 
meg. A településen kiépített kerékpárút található Demjén felől az Ifjúság utcáig.  

 
1.16.8. Parkolás 

A  lakóterületek parkolási  igényei  telken belül kielégítettek. Egerszalókon kiépített parkoló területek 
jellemzően az alapellátást biztosító  intézmények és  szolgáltató  létesítmények közelében  létesültek, 
vagy kialakítatlanul, de parkolásra alkalmasan rendelkezésre állnak területek. Ilyen aszfalt burkolattal 
ellátott és kijelölt parkolóhely található a Sáfrány úton a Községháza és Egészségügyi központ előtt. A 
településközpontban  a  Kossuth  Lajos  utca  Faluház  és  Posta  előtti  mellékágán  a  burkolatszélesség 
lehetővé teszi a parkolást, bár parkolóhelyek nincsenek kijelölve, ezért a terület rendezése szükséges. 
Padkán történik a parkolás óvodánál. További közterületi parkolók a hotelek környezetében kerültek 
kialakításra. Az utak padkái több helyen alkalmasak a parkolásra is. Megállapítható, hogy a parkolási 
létesítmények mind kiépítésben, mind darabszámban hiányosak. Parkolóhelyek hiánya legfőképpen az 
óvoda és a templom környezetében tapasztalható. 
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1.17. KÖZMŰVESÍTÉS 

 
1.17.1. Víziközművek 

1.17.1.1. Vízgazdálkodás és 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 Kerecsend–Demjén–Egerszalók közötti 
D160‐es méretű  távvezetékről  való  ellátás  lehetősége  tartalékként  szerepel.  A  település  területén 
üzemelő három darab ivóvíztározó medence (Öreghegy 1x8 m3, Kristály domb 1x100 m3, Falu tározó 
2x100 m3), töltésére a vízutánpótlást a K2‐es út mellett elhelyezett 2x300 m3‐es medencékből kapják. 
A  Kristálydombon  2  nyomászóna  van  kialakítva.  Az  alsó  zóna  nyomásviszonyait  a  2x100  m3‐es 
ivóvíztároló  medencék  statikus  nyomásai  határozzák  meg.  A  felső  zóna  vízellátását,  a  100  m3‐es 
víztároló  medence  és  a  mellé  épült  nyomásfokozó  akna  berendezései  biztosítják.  Az  Öreghegyi 
lakópark  területe  szintén  egy  külön  nyomászónát  képez,  melynek  vízellátását  a  8  m3‐es 
tárolómedencével kiépített nyomásfokozó akna berendezései biztosítják. A Kristálydombi‐ valamint az 
Öreghegyi  nyomásfokozók,  a  község  északkeleti  részén  elhelyezkedő  Falu  tároló  üzemállapotaival 
összehangolva működnek. 
A  településen három darab közkifolyó üzemel, a közüzemi  ivóvízvezeték‐hálózat hossza 20,8 km. A 
vízellátó hálózat jellemzően körvezetékes kialakítású, rövidebb szakaszokon ágvezetékként üzemel. Az 
ágvezetékes kialakítás hátránya egyrészt, hogy egyes esetekben pangó vizek alakulhatnak ki, amely a 
vízminőséget  kedvezőtlen  irányban  befolyásolja.  Másrészt  esetleges  meghibásodás  vagy 
rekonstrukciós munkák esetén nagyobb  területet érint az átmeneti vízhiány. A közüzemű vízellátás 
mellett a település vízellátásában a költségek csökkentése érdekében jelentős szerepet töltenek be a 
házi  kutak  is.  Erről  nyilvántartás  nem  áll  rendelkezésre.  A  házi  kutakból  kitermelt  vizet  annak 
vízminőségi adottságai miatt, elsődlegesen locsolási célra hasznosítják. 
A település utcáiban kiépített elosztóvezetékek jellemzően DN 100‐as és DN 150‐es méretűek és KM‐
PVC anyagúak, illetve D110‐es és D160‐as méretűek és KPE anyagúak. 
Az ivóvízvezeték‐hálózatba bekapcsolt lakások száma 2020‐ban 807 db, a háztartásoknak szolgáltatott 
víz mennyisége 72.830 m3 volt. Figyelembe véve a lakásállományt (824 db) látható, hogy az ivóvízzel 
ellátott lakások aránya mintegy 98%‐os, tehát szinte teljesnek mondható. 
A  közüzemi  ivóvízvezeték‐hálózatba  bekapcsolt  lakások  számát,  a  lakossági  és  nem  lakossági  éves 
vezetékes vízfelhasználást az alábbi diagram mutatja be. 

 
A vezetékes ivóvíz‐felhasználás és az ivóvízhálózatra rákötött lakások 

számának alakulása (forrás: KSH) 

A  településen  létesített  60  darab  tűzcsapból  28  darab  föld  feletti  kivitelű,  32  darab  föld  alatti 
tűzcsapként került kiépítésre. 
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Az Öreghegyi nyomásfokozó és víztározó medence (8 m3), valamint nyomásfokozó gépház 

(forrás: maps.google.com) 

 
Termálvíz‐hasznosítása 
Egerszalók és Demjén közigazgatási határán húzódó Maklány‐völgyben kőolaj és földgáz után kutatást 
végeztek 1961‐ben. A keresett ásványok helyett termálvizet segítettek a felszínre. Azóta folyt a 69°C‐
os, ásványi anyagokban igen gazdag hévíz a domboldalon. A lefolyó forró víz 900‐1000 m2‐nyi területen 
folyamatosan építette a fehér mésztufa képződményt, a belőle kiváló sókkal és alakította ki a mésztufa 
dombot. 
A  véletlen  adta  lehetőség  kihasználása  érdekében  először  az  egerszalóki  termelőszövetkezet 
hasznosította a termálvizet melegházak fűtésére. A vízben oldott sók azonban kiváltak a csövek falán 
és eltömítették azokat. A lerakódást nem tudták megakadályozni, ezért felszedték a csöveket.  
A mezőgazdasági hasznosítás megszűntével a fürdőzők vették birtokba és szabadon hasznosították a 
termálvizet. Terjesztették a termálkincs gyógyító hatását. 
A termálvíz igényesebb hasznosítását csak a 1990‐es években indították el. 1992‐ben az erősen gázos, 
sókiválásos  65–68 °C‐os  nátriumot  is  tartalmazó  Ca‐Mg  hidrogénkarbonátos  termális  karsztvíz, 
metakovasav tartalma is  jelentékeny, szulfid‐ion tartalma következtében kénes ásványvíz csoportba 
sorolható  nyers  termálvizet  az  Egészségügyi Minisztérium  külső  fürdővízként  történő  alkalmazásra 
minősítette gyógyvízzé. 
A  kalcium  gyulladáscsökkentő  hatású,  a  kén  az  ízületi  porc  fontos  alkotóeleme  teszi  alkalmassá  a 
gyógyvizet  degeneratív  mozgásszervi  betegségek  (ízületi  kopás,  hát‐  és  derékfájás),  gyulladásos 
mozgásszervi  betegségek,  ortopédiai  és  gerincsebészeti  műtétek  után  rehabilitáció,  nőgyógyászati 
gyulladásos megbetegedések, pikkelysömör, ekcéma betegségek kezelésére, gyógyítására. 
Mára kiépített Mária és a Vendel kutakkal kitermelt termál‐gyógyvíz hasznosítására létesített fürdők 
biztosítják a termálkincs igényes hasznosítását. 
Egerszalók közigazgatási területét az alábbi vízbázis védőidomok érintik:  

‐ H‐559‐96/2004. számú határozat által kijelölt és a 2574‐10/2007. számú, illetve 565‐8/2011. 

számú  határozattal  módosított  Egerszalók  De‐42  és  De‐42/a  jelű  hévízkutak  belső 

védőterülete, belső, külső, hidrogeológiai A és B védőidomok, 

‐ 1848‐10/2010  számú  határozattal  kijelölt,  35500/4539‐10/2016.  ált.  számon  módosított 

Demjén  K‐11  OKK  sz.,  „Kenderföldi  vadászles”  megnevezésű  hévízkút  hidrogeológiai  B 

védőidom. 

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  vízbázisok  védelme  érdekében  szükséges  betartani  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az 
ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények  védelméről  szóló  123/1997.  (VII.  18.)  Korm.  rendeletben 
meghatározottakat.  
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1.17.1.2. Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés 

A szennyvízelvezetés a modern városépítésnek nélkülözhetetlen és egyik legalapvetőbb tényezője. A 
vízszolgáltatás  útján  a  fogyasztókhoz  vezetett  ivóvizet  a  felhasználása  után  szükséges  elvezetni  és 
megfelelően  tisztítani.  A  szennyvízcsatornák  előbb  összegyűjtik  a  keletkezett  szennyvizeket,  majd 
azokat  a  szennyvíztisztító  telepre  vezetik,  ahol  a  megfelelő  tisztítás  után  a  befogadóba  kerül 
bevezetésre. 
Egerszalók  szennyvízelvezető  rendszere  2001.  májusában  került  átadásra  Egerbakta,  Egerszólát, 
Demjén  és  Kerecsend  településekkel  együtt.  Eredeti  tervek  szerint  a  szennyvízgyűjtő  hálózat 
befogadója  a  Kerecsenden  létesített  szennyvíztisztító  telep  lett  volna,  de  a  megvalósítás  során 
Egerbakta, Egerszólát és Egerszalók szennyvizeit az Egri Szennyvíztisztító Telep fogadta be. Demjén és 
Kerecsend  települések  külön  szennyvíz  agglomerációt  alkotnak,  a  szennyvíztisztító  telep  pedig 
Kerecsenden került kiépítésre. 
A  település  szennyvízelvezetését  és  kezelését  a  Heves Megyei  Vízmű  Zrt.  biztosítja.  A  településen 
kiépített  szennyvízcsatorna  hálózat  elválasztott,  jellemzően  gravitációs  rendszerű.  A  kiépült 
gerinchálózat jellemzően DN 300‐as és DN 200‐as méretű és KGEM anyagú, valamint DN 200‐as méretű 
és KG‐PVC anyagú.  A domborzati viszonyok miatt egyes részeken nyomóvezetékek épültek ki NA 50‐
es  mérettel,  KPE  anyagból.  A  település  topográfiai  adottságai  alapján  a  település  mélypontjainál 
átemelő műtárgyak biztosítják a szennyvíz továbbszállítását. A településen hét darab átemelő üzemel. 
A település Hőforrásnál lévő KA jelű központi végátemelőjétől a völgyfeltáró úton kiépült NA 250 KPE 
szennyvíz nyomóvezeték továbbítja a szennyvizeket az Egri városi szennyvíztisztító telepre, ahol azt 
tisztítják. 

     
Szennyvízátemelők a településen

(forrás: maps.google.com)

 
A szennyvízgyűjtő hossza 14,6 km. 2020‐ban a szennyvízcsatornára rákötött lakások száma 755 db, a 
háztartásokból  elvezetett  szennyvíz mennyisége  68.680 m3  volt.  Figyelembe  véve  a  lakásállományt 
(824 db) látható, hogy a szennyvízcsatorna rákötéssel rendelkező lakások aránya mintegy 92%‐os. 
Fontos  megjegyezni,  hogy  a  szennyvízelvezető‐hálózatra  nem  csatlakozó  ingatlanokban  keletkező 
szennyvizeket  az  ingatlanok  telkein  zömmel  elszikkasztják,  illetve  zárt  szennyvíztározóban  tárolják, 
amelyekből  az  összegyűlt  szennyvizeket  szippantó  kocsikkal  a  kijelölt  leürítő  helyekre  szállítják. 
Azonban a zárt szennyvíztározók is jellemzően nem vízzáróak, belőlük a szennyvíz ugyanúgy, mint az 
általánosan  alkalmazott  szikkasztó  medencékből  a  talajba  és  azon  keresztül  a  talajvízbe  kerülnek, 
amivel  a  talaj  és  a  rétegvizek  elszennyezését  és  elnitrátosodását  okozzák.  Emiatt  szükséges 
szorgalmazni a szennyvízelvezető‐rendszerre történő rákötést, különösen azon a helyeken, ahol már 
kiépült  a  rendszer.  A  szennyvízcsatornára  nem  csatlakozott  lakosok  zárt  szennyvíztározóit 
rendszeresen ellenőrizni kell. Amennyiben ezen szennyvízgyűjtők nem megfelelő szigetelésűek, illetve 
nem  megfelelő  műszaki  kialakításúak,  akkor  az  ingatlan  tulajdonosát  fel  kell  szólítani  a 
környezetvédelmi jogszabályok betartására. 
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A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos főbb statisztikai adatokat (elvezetett lakossági és nem lakossági 
szennyvíz mennyiség,  a  közcsatornára  rákötött  lakások  számát)  az  elmúlt  évekre  a  következő  ábra 
szemlélteti. 

 
A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos főbb statisztikai adatok (forrás: KSH) 
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 
14.)  MvM  rendelet  1.  §‐a  alapján  meghatározott  4.  melléklet  szerinti  Vízminőség‐védelmi  terület 
övezete nem érinti. 
 

 
1.17.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

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.  
 

     
Burkolt árok kialakítása a településen és a Laskó‐patak

(forrás: maps.google.com) 

 
Az árkok segítségével összegyűjtött vizeket a településen áthaladó Laskó‐patak és mellékágai fogadják 
be. 
A  település  területén  helyezkedik  el  az  Egerszalóki‐horgásztó  néven  ismert  és  hasznosított, 
Laskóvölgyi‐víztározó, amelyet a Laskó‐patak vízháztartásának rendezése érdekében készítettek 1982‐
ben  a  Laskó‐patak  felduzzasztásával.  A  tó  funkciója  a  Laskó‐patak  lefolyásának  szabályozása, 
árvízmentés.  A  120  ha‐os  víztározó  4  millió  m3  víz  tárolására  alkalmas.  A  Vízügyi  Igazgatóság 
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tájékoztatása  szerint,  a  kezelésükben  levő  192062  sz.  felszíni  üzemi  állomás,  amely  a  Laskóvölgyi‐
víztározó vízállását méri. 
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. 
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1.17.2. Villamosenergia ellátás 

Heves megye országos alaphálózati rendszerhez tartozó táppontja a Detki 220/132 kV‐os MAVIR Zrt. 
üzemeltetésében levő alállomás, amelynek 220 kV‐os betáplálása a visontai Mátrai Erőműből épült ki, 
és kapcsolódik az országos átviteli hálózati rendszerhez. 
A megye villamosenergia‐ellátásának gerince a 132 kV‐os főelosztóhálózat. A megye területén üzemelő 
iparági erőművektől induló és a megye területén áthaladó 132 kV‐os főelosztó hálózatról táplálják a 
megye  területén  üzemelő  elosztóhálózati  alállomásokat.  Hatvanban  és  Egerben  kettő‐kettő, 
Gyöngyösön, Hevesben, Bélapátfalván, Füzesabonyban egy‐egy elosztóhálózati alállomás üzemel. Ezek 
a 132 kV‐os főelosztó hálózatról betáplált 132/35/22/10 kV‐os transzformátorállomások a táppontjai 
a fogyasztók tényleges energiaellátására szolgáló középfeszültségű helyi elosztóhálózatoknak. 
A  térség  fogyasztóinak  villamosenergia‐ellátását  az  MVM  ÉMÁSZ  Áramhálózati  Kft.  biztosítja.  A 
település közigazgatási területét nem érinti nagyfeszültségű főelosztó hálózati nyomvonal. 
Egerszalók villamosenergia‐ellátásának bázisa Eger közigazgatási területén üzemelő „Eger” 132/22 kV‐
os alállomás. Az alállomás betáplálása a Detk–Mezőkövesd között üzemelő 132 kV‐os nagyfeszültségű 
főelosztó hálózati rendszerről biztosított. 
 Az  alállomásokról  induló  22  kV‐os  –  jellemzően  szabadvezetékes  –  hálózatok  táplálják  Egerszalók 
település fogyasztói transzformátor állomásait. 
A  településen  üzemelő  20/0,4  kV‐os  transzformátorokat  többségében  szabadvezetékes 
középfeszültségű hálózat fűzi fel, az elosztóhálózat a települést több nyomvonalon érinti. Az utóbbi 
időkben  épített  hálózatot  már  földkábeles  fektetéssel  kivitelezték.  A  település  kommunális 
fogyasztóinak  ellátását  szolgáló  transzformátor  állomások  jellemzően  oszlopállomások,  a  nagyobb 
fogyasztók ellátására épített állomásokat létesítettek. 

35322 sz. 20/0,4 kV‐os oszloptranszformátor és 
tartószerkezete (forrás: maps.google.com) 

35315 sz. 20/0,4 kV‐os oszloptranszformátor és 
tartószerkezete (forrás: maps.google.com) 

 
A leágazások keresztmetszete megfelelő, tartószerkezete jó állapotban van. A településen üzemelő 24 
db 20/0,4 kV‐os transzformátor közül 22 db oszloptranszformátor  (OTR),  többségében beton áttört 
egytörzsű tartószerkezeten elhelyezett. Egy transzformátor betonházasként létesült (BHTR), egy pedig 
önálló építményben, építettházas kivitelben (ÉHTR). Ezek NA2XS(F)2Y;  20kV 3x1x150 mm2 földkábeles 
csatlakozással kapcsolódnak az elosztóhálózatra. 
A  fogyasztói  transzformátor  állomásokról  táplált  kisfeszültségű  hálózatról  történik  közvetlen  a 
fogyasztói  igények  kielégítése.  A  fogyasztói  ellátást  biztosító  kisfeszültség  hálózat  jellemzően 
szabadvezetékes,  a  közvilágítással  közös  oszlopsoron  létesült.  Az  újabban  beépülő  területek  már 
földkábeles elosztóhálózattal és csatlakozóvezetékekkel létesülnek. 
A jelentkező energiaigényeknek megfelelően a hálózati engedélyes a szükséges hálózati fejlesztéseket 
végzi, az állagmegóvás és megelőző karbantartások folyamatosan zajlanak. 
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Villamosenergia‐felhasználás alakulása (forrás: KSH) 

 
A KSH adatai alapján a lakossági villamosenergia‐felhasználás – a villamosenergia‐fogyasztók számának 
növekedése  mellett  –  enyhén  emelkedett,  2020.  évben  az  összes  szolgáltatott  villamos  energia 
mennyisége meghaladta az 5000 MWh‐t. 

 
Villamosenergia‐felhasználás megoszlása 2020. évben (forrás: KSH) 

 
A kisfeszültségű elosztóhálózat hossza 26,9 km, a felhasználás több mint felét a  lakossági vételezés 
jelenti, a közvilágítási célú felhasználás 80 ezer kWh körül alakul. 
Közvilágítás 
A  közterületeknek  a  közlekedés  és  közbiztonság  érdekében  szükséges  olyan  villamos  üzemű 
megvilágítása, amiről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ennek megfelelően közvilágításnak 
kell  tekinteni  a  közutaknak  összefüggő,  rendszeres,  meghatározott  időtartamú  megvilágítását.  A 
település  közvilágítása  jellemzően  a  villamos  elosztóhálózat  tartóoszlopaira  szerelt  lámpafejekkel 
történik. A településen az MVM Émász Áramhálózati Kft. tájékoztatása szerint közvilágítás aktív elem 
(lámpatest) vonatkozásában az elmúlt években nem történt korszerűsítés. 
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1.17.3. Gázellátás 

A  település  földgázellátásának  szolgáltatója  az  OPUS  TIGÁZ  Gázhálózati  Zrt.,  az  elosztóhálózat 
Egerszalók belterületén, valamint a fürdővárosrész területén kiépült. 
Egerszalók  gázellátásának  bázisa  az  Egerben  üzemelő  hajdúhegyi  gázátadó  állomás,  amelynek 
betáplálása a Fedémes felől kiépített nagynyomású szállítóvezetékkel megoldott. Az átadóállomásról 
két induló nagyközépnyomású gerincvezeték érinti Egerszalók ellátását.  
Az egyik a Hajdúhegy Demjén között üzemelő vezeték, amely egyrészt áthaladva érinti a település dél‐
keleti  szélét,  másrészt  arról  a  vezetékről  épült  ki  a  fürdővárosrész  gázbekötése.  Ez  a  DN  110  PE 
ellátóvezeték táplálja a fürdőnél üzemelő gázfogadó és nyomáscsökkentő állomást, amelyről a fürdő 
ellátása középnyomású csatlakozásokkal megoldott.  
A másik, Hajdúhegyről induló Eger–Verpelét DN 200 PE nagyközépnyomású gázvezeték a Laskóvölgyi‐
tározó keleti oldalán létesült, Egerszalók északi belterületi határán üzemelő, Kossuth Lajos út végén 
található  gázfogadó  és  nagyközép/középnyomású  gáznyomásszabályzót  tápálja  meg,  majd  halad 
tovább Verpelét irányába. Erről a vezetékről DN 63 PE nagyközép nyomású leágazás biztosítja  gátőrház 
ellátását. 
 

Települési ellátást biztosító nagyközép/középnyomású gáznyomásszabályzó (forrás: 
maps.google.com) 

 
A  település  gázfogadójától  középnyomású  elosztóhálózat  létesült,  amelyről  az  egyes  ingatlanok 
bekötése megoldott.  
 A  fogyasztói  igényeket közvetlen kielégítő kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi 
nyomásszabályozókkal  megoldott.  Az  egyedi  nyomásszabályozók  általában  az  előkertben  nyertek 
elhelyezést,  de  található  ház  falsíkjára  szerelt  nyomásszabályozó  is.  A  helyi,  egyedi 
nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet közvetlen az igényeket kielégíteni. 
A Fedémes–Eger DN 300 méretű földgáz szállítóvezeték nyomvonala (ágazati szám: 213) és biztonsági 
övezete  érinti  Egerszalók  közigazgatási  területét,  a  település  ÉK‐i  szélén.  A  szállítóvezeték  az  FGSZ 
Földgázszállító Zrt. Kelet‐Magyarországi Földgázszállító Régiójának üzemeltetésében van. 
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A szállítóvezeték biztonsági övezete 10–10 m széles sáv. A gázvezetékkel párhuzamosan bányaüzemi 
hírközlő kábel halad, amelynek biztonsági övezete 1‐1 méter széles sáv. 
A településrendezési eszközök felülvizsgálata, esetlegesen 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 KSH adatai alapján az összes gázcsőhálózat hossza 30,9 km, az összes gázfogyasztók száma 785 db 
volt 2020. évben. A lakossági gázfogyasztók aránya 88%. 
 

 
Földgáz‐felhasználás alakulása (forrás: KSH) 

 
A  lakossági  földgázfelhasználás  2014.  év óta  növekvő  tendenciát mutat,  a  gázfogyasztók  számának 
enyhe növekedése mellett. 

 
Földgáz‐felhasználás megoszlása 2020‐ban (forrás: KSH) 
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1.17.4. Megújuló energiaforrások hasznosítása 

A településen jelenleg nagyarányú megújuló energiaforrás energetikai célú hasznosítás nem történik. 
A  megújuló  energiaforrások  használata  még  csekély,  de  minden  bizonnyal  az  igény  a  megújuló 
energiára a jövőben erősödni fog. Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók 
közül a nap energiája hasznosítható. Az aktív hasznosítás napelemek és napkollektorok alkalmazásával 
érhető el. 
A településen a hálózati engedélyes adatai alapján ugyanakkor mára 78 db háztartási méretű kiserőmű 
üzemel, amelyek mindegyike napelemes installáció. 
A szélerőmű beépített teljesítmény bővítését jelenleg az országos energiapolitika kapacitáskorlátozása 
nem teszi lehetővé. 
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. 

 
Heves megyei hévízkataszteri számmal rendelkező kutak eloszlása kifolyóvíz‐hőmérséklet alapján 

(forrás: Magyar Energetikai és Közmű‐szabályozási Hivatal (MEKH) által 2016‐ban készített, 
Magyarország geotermikus felmérése c. kiadvány) 
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1.17.4.1. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati  intézmények energiaellátása  vezetékes energiahordozók hasznosításával  jelenleg 
megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a 
termikus célú energia ellátásuk pedig földgáz hasznosításával biztosított, helyi hőbázis segítségével. 
Energiahatékonyság  javítására,  energiatakarékos  fogyasztást  eredményező  beruházások,  a 
szigetelések,  homlokfali  hőleadást  csökkentő  (falszigetelések,  nyílászáró  cserék,  javítások) 
beruházások,  épületgépészeti  felújítások  vonatkozásában  a  2019  márciusában  megvalósult 
önkormányzati épület energetikai korszerűsítés projekt emelhető ki. A TOP pályázat keretében ERFA 
forrásból megvalósult projekt mintegy 35 mFt összköltségből, 72%‐os támogatási intenzitás mellett.  
Tervezett  továbbá  –  szintén  pályázati  forrásból  –  közösségi  épület  energetikai  korszerűsítése, 
felújítása.  
Az  energiahatékonyság  jelentősebb  javítását  szolgáló  megújuló  energiaforrás  hasznosítására  az 
önkormányzaton kívül elsősorban vendéglátással foglalkozó vállalkozások fordítanak figyelmet. 
 
 

1.17.5. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 
építmények) 

 
1.17.5.1. Vezetékes elektronikus hírközlés 

Egerszalók  a  Magyar  Telekom  Nyrt.  ellátási  területéhez  tartozik.  A  vezetékes  telefonellátottság  a 
belterületen kiépült. 
A település a 36‐os távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A 
bekacsolt fővonalak száma 2020‐ban 752 db volt, amelynek 78%‐a egyéni fővonal, 165 db üzleti fővonal 
és 2 db nyilvános fővonal. 
Az internet előfizetések száma 2020. évben 671 db volt, amelynek 37%‐a optikai hálózaton, 61%‐a KTV 
hálózaton valósult meg.  
A kábeltelevíziós hálózatba kapcsolt lakások száma 566 db volt 2019‐ben. 
A  vezetékes  elektronikus  hírközlési  hálózat  optikai  gerince  alépítményben  érkezik  Eger  felől.  Az 
elosztóhálózat belterületen jellemzően légkábelként került kialakításra, de a településen földkábeles 
távközlési hálózat is üzemel.  
A  településen  a  Vodafone  Magyarország  Zrt.  (korábban  UPC  Magyarország  Kft.)  hálózata  szintén 
kiépült, a koaxiális vezetőjű rendszer alépítményben került elhelyezésre.  
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. 
 

1.17.5.2. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A település területe mobil távközlési ellátás szempontjából jó minőségben lefedett. 
Egerszalók közigazgatási területén egy vezeték nélküli telephely üzemel, önálló antennatartó szerkezet 
(torony) használatával. 

EOVy  EOVx 

744 372 279 814

 
A Magyar Telekom Nyrt. a lefedettséget 2G, 3G/HSPA, 4G/LTE technológiákkal biztosítja. 
A Yettel Magyarország Zrt. (korábban Telenor Magyarország Zrt.) a településen a lefedettséget 2G, 3G, 
4G technológiák használatával biztosítja. 
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A Vodafone Magyarország Zrt. a  településen a mobilhálózati  lefedettséget 2G, 3G, 4G technológiák 
használatával biztosítja. 
A  DIGI  Kft.  saját  mobilhálózata  (4G  technológia)  jelenleg  még  hiányos  lefedettséget  biztosít  a 
településen. 
A település keleti szélét érinti a Yettel Demjén–Eger 26/13 GHz nagyfrekvenciás rádiós összeköttetése. 
Az  összeköttetések  első  Fresnel  zónájába  nem  kerülhet  más  tereptárgy.  Az  érintett  területen  a 
magaságkorlátozás meghatározásához a Fresnel zóna alatti domborzatot  is  figyelembe kell venni, a 
nagy magasság miatt ugyanakkor gyakorlati építési korlátozást nem jelent.  
Az  elektronikus  hírközlési  építmények  engedélyezésének  és  bejelentéssel  történő  legalizálásának 
feltételeit  az  elektronikus  hírközlési  építmények  elhelyezéséről  és  az  elektronikus  hírközlési 
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet írja elő. 
A  rendelet  hatálya  kiterjed  az  elektronikus  hírközlésről  szóló  2003.  évi  C.  törvény  (Eht.)  188.  §  12. 
pontjában meghatározott elektronikus hírközlési építmények, mint sajátos építmények létesítésére és 
bontására. 
A rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési és bejelentési ügyekben első fokon a Nemzeti Média‐ és 
Hírközlési Hatóság Hivatala jár el. 
 

 

Mobil bázisállomások szektorsugárzói és egyéb mikrohullámú antennák  

önálló antennatartó szerkezeteken elhelyezve (forrás: maps.google.com) 

 
Az elektronikus hírközlési építmények engedélyezését – 2013. július 1‐jétől az antennák, antennatartó 
szerkezetek, valamint az azokhoz tartozó műtárgyak tekintetében is – a Nemzeti Média‐ és Hírközlési 
Hatóság Hivatala végzi. 
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1.18. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 

Egerszalók  területén  jelentős  szennyezést  kibocsátó  ipari,  gazdasági  telephely  nem  található.  A 
külterületi  részek  mértékű  növényborítottsága  —szőlőültetvények,  erdők,  gyepek,  művelt 
mezőgazdasági területek— következtében a környezet állapota kedvező. 
 

 
1.18.1. Talaj 

 
A  termőtalajok  minősége  a  szántóföldi  növénytermesztés  szempontjából  az  átlagnál  gyengébb.  A 
szántóföldek  többsége  5‐6  minőségi  osztályba  tartozik.  Egy‐két,  főleg  a  Laskó‐patak  menti  völgyi 
részeken található 3. minőségi osztályba tartozó szántóföld, de ugyanígy van kifejezetten gyenge,7‐ 8.‐
as osztályba sorolt terület is. Az adottságokat jól mutatja, hogy a korábban szántónak használt földek 
egy része gyep vagy parlag.  
A termőföld használhatóságát azonban nemcsak a szántóföldi művelésre való alkalmasság minősíti. 
A legelő területek nagyobb része az 5‐6 – os minőségi osztályba tartozik, —a 4. osztályú legelő terület 
már az átlagnál kedvezőbb— azaz itt sem fordulnak elő nagy számban jó adottságú területek. 
A  tájhasználatot  értékelő  vizsgálati  fejezetben  kiemeltük,  hogy  az  egri  borvidékhez  tartozó 
hegységelőtéri  szalóki  dombság  ökológiai  adottságai  kiválóan  alkalmasak  szőlő  és 
gyümölcstermesztésre.  A  tervezők  rendelkezésére  bocsátott,  a  szőlő  termőhelyi  kataszterét 
tartalmazó  térkép  szerint  Egerszalók  külterülete  valóban  kiválóan  alkalmas  szőlőtermesztésre.  A 
többmint  70  lehatárolt  terepegység  közül  mindössze  néhány  síksági  termőhely  pontszáma 
alacsonyabb  300  pontnál.  A  többi  terepegység  a  pontszámokat  tekintve  egészen  magas  értékű 
termőhely.  A  szőlő  termőhelyi  értékelés  legmagasabb  pontszáma  400  pont.  Érdekességként  más 
településrendezési  tervben  is  megemlítettük,  hogy  a  Somló‐hegy  legmagasabb  pontszáma  321, 
Badacsony hegyé 324. Itt Egerszalókon ugyanakkor több mint ötszáz hektár termőhelynek magasabb 
az értékszáma, mint az említett két híres bortermő hegynek. 
A  termőhelyi  értékelés,  a  több évszázados  termelési  gyakorlat,  az  egyes  pincészeteknél  kóstolható 
nagyminőségű  borok  azt  mutatják,  hogy  Egerszalók  szőlő‐  és  gyümölcstermesztésre  ökológiai 
szempontból kiválóan alkalmas, a viszonylag kedvezőtlennek minősülő talajadottságok ellenére is.  
 
 

1.18.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 
 
Egerszalók  területén  számos  forrás  és  több  időszakos  vízfolyás  található,  amelyek  a  felettük  lévő 
hegyek,  dombok  rétegeiben  összegyűlt  vizekből  táplálkoznak.  A  település  közepén,  az  É‐D‐i  irányú 
völgy alján halad keresztül a legjelentősebb vízfolyása a Laskó‐patak. 
A források közül a legismertebb a maklányi részen lévő hőforrás emberi tevékenység révén keletkezett. 
A  demjéni  kőolajmezőt  feltáró  fúrások  egyikéből  tört  fel  1961‐ben,  a  hidrotermális  rendszer  belső 
gravitációs nyomásának hatására a hévíz. 
A  kifolyásánál  67‐68  fokos,  gyógyvíznek  minősülő,  nátriumot  is  tartalmazó,  kénes,  kálcium‐
magnézium‐hidrogénkarbonátos  mélységi  karsztvíz  sok  értékes  kémiai  komponenst  tartalmaz.  A 
felszínre jutó víz szénsavtartalma a belső nyomás megszüntével jelentősen csökken és a mészsók nagy 
része  kicsapódik.  A  mészkiválás  változatos  felszínű,  teraszos  mésztufa‐  lépcsőket,  csobogókat  és 
medencéket alakít ki. Az így létrejött és folyamatosan változó „Sódomb” egyedülálló táji elem Közép‐
európában. 
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Termálkutak hidrogeológiai védőterületei (forrás: Nemzeti Környezetügyi Intézet) 

 
A források és patakok mellett Egerszalókon a Laskó‐ patak völgyében egy viszonylag nagyméretű —
kb.120ha nagyságú, és 1600 méter hosszú– mesterséges tó „Horgásztó” létesült. A tónak az esztétikai, 
mikroklimatikus, horgászati  jelentősége mellett elsődleges az árvízvédelmi funkciója, a Laskó‐ patak 
lefolyásának szabályozása. 
 A vízfolyások és az állóvizek vízminőségéről részletes mérési adatokkal nem rendelkezünk.   
A  külterületi  tájhasználatban  a  szántóföldi  művelés  csökkenése  következtében  a  mezőgazdasági 
eredetű szennyezések csekélyek. 
 A település magasabb részein, ahol erdővel, gyeppel borított a földfelszín és épület sincs a területen, 
a felszíni és felszín alatti vízkészlet nem veszélyeztetett. 
Egerszalók nem tartozik belvizi öblözetbe és nagyvízi mederrel sem érintett. 
Az  alacsonyabb  részeken,  ‐  évtizedekkel  korábban  különösen  a  település  környékén  a  kommunális 
szennyvizek  szennyezték  a  felszín  alatti  vizeket.  Jelentős  beruházás  volt  a  csatornahálózat  és  a 
szennyvíztisztító  mű  kiépítése.  Jelenleg  a  település  belterülete  csatornázott  és  a  hálózat  alkalmas 
fejlesztések befogadására is.  
A  csatornahálózatra  való  rákötés  kötelezésével  és  ellenőrzésével  biztosítható  a  felszín  alatti 
vízszennyezés csökkentése. Egerszalókon a szennyvíz elvezetésről, kezelésről a Heves Megyei  Vízmű  
Zrt.  gondoskodik, a szennyvizet az egri szennyvíztisztító telep kezeli. 
Egerszalók a „7/2004(XII.25.) KvVM rendelet alapján a felszíni víz szempontjából érzékeny települések 
közé  tartozik,  illetve  a  27/2006  (II.7.)  kormányrendelet  „a  vizek  mezőgazdasági  eredetű  nitrát 
szennyezéssel  szembeni  védelméről”  szerint  nitrát  érzékeny  terület.  A  fentiek  miatt  a  vizek 
szennyezésének  megakadályozása  alapvető  fontosságú.  A  tervezett  fejlesztéseknél,  a  gazdasági 
tevékenységek  során  a  szennyvízelvezetés  és  tisztítás  szakszerű  megoldását  meg  kell  valósítani,  a 
szerves anyagok, vegyszerek talajba, vízbe való bejutását meg kell akadályozni. 
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1.18.3. Levegőtisztaság és védelme 
 
Egerszalók területén nem található jelentős légszennyező létesítmény. 
 A 4/2002(X.7.)  KvVM. rendelet alapján a település a 10. légszennyezettségi zónába tartozik. 
 Miután a településen nincs jelentősebb légszennyező létesítmény, a levegő jó minőséget időszakosan 
a  lakossági  fűtés  és  a  közlekedés  veszélyezteti.  A  gépjármű  közlekedés  során  korom,  por, 
szénhidrogének,  ólom,  kén‐  és  széndioxid  jut  a  környezetbe.  Elsősorban  az  átmenő  forgalom okoz 
gondot  az  Eger  ill.    Demjén  ( M3‐as  autópálya),  valamint  Verpelét‐  Recsk  (Sirok)  országúton  folyó 
közlekedés, valamint üdülési szezonban jelentős a település déli részén lévő gyógyfürdő forgalma.   
Mért  adataink  nincsenek,  a  helyszínelés  tapasztalatai  szerint  ez  a  szennyezés  csak  helyenként  és 
időnként számottevő. 
A gázhálózat csaknem teljesen kiépült, de a magas üzemelési költségek következtében a lakosság egy 
része fával (is) fűt. A nagykiterjedésű erdőségek —Bükk‐ és Mátra‐hegység— közelében fekvő faluban 
ez teljesen természetes. A fatüzelés azonban a  levegő nagyobb mértékű szennyezésével  jár, mint a 
gázfűtés  és  télen  nitrogéndioxid,  korom,  kéndioxid‐  és  szénmonoxid  is  kerül  a  levegőbe.  Ez  a 
szennyezés azonban az egészségügyi határértéket nem éri el. 
Olyan mértékű ipari tevékenység, amely a levegő minőségét veszélyeztethetné, nincs a településen.  
Gondot  a  nagykiterjedésű  parlagterületek  jelentenek,  amelyekről  allergén  anyagok  kerülhetnek  a 
levegőbe.  Ideális  lenne  ezen  területek    tisztítása,  de  az  legalább  akkora  feladat,  mint  az  állandó 
művelés. 
 
 

1.18.4. Zaj‐ és rezgésterhelés 
 
A  zajterhelés  általában  a  közlekedésből  esetleg  nagyobb  ipari,  mezőgazdasági  feldolgozó  üzem 
működése során kibocsátott zajokból jöhet létre. 
A levegőtisztaság védelmi fejezetben említettük, hogy Egerszalókon nincs jelentősebb szennyezés, így 
zajt,  rezgést kibocsátó  ipari, mezőgazdasági üzem. A közlekedésből eredő zajterhelés elsősorban az 
Eger, ill. a M3‐as autópálya és a Verpelét‐ Recsk(Sirok) felé vezető országutak mentén, különösen azok 
belterületi szakaszán számottevő. 
 

Közlekedési zajtól származó határértékek: 

Zajtól védendő terület 

Kiszolgáló úttól, lakóúttól származó 
zajra 

Az országos közúthálózatba tartozó 
mellékutaktól, a települési 

önkormányzat tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és külterületi 
közutaktól származó zajra 

nappal 6‐22 óra  éjjel 22‐6 óra  nappal 6‐22 óra  éjjel 22‐6 óra 

Üdülőterület   50dB  40 dB  55 dB  45 dB 

Lakóterület  (falusias, 
kertvárosias),  különleges 
területek  közül  az  oktatási 
létesítmények,  temetők 
területe, zöldterület 

55 dB  45 dB  60 dB  50 dB 

Gazdasági terület  65 dB  55 dB  65 dB  55 dB 
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1.18.5. Hulladékkezelés 
 
 Egerszalók  hulladékkezelés  szempontjából  Eger 
körzetébe tartozik.  
A  települési  tisztaság  fenntartása  érdekében  az 
Önkormányzat gondoskodik a kommunális hulladék 
elszállításáról.  A  NHSZ  Észak‐Kom  Nonprofit  Kft., 
mint  közszolgáltató  megbízásából,  az  Egri 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft gyűjti össze és 
ártalmatlanítja a hulladékokat.  
A  hulladékkezelés  további  fejlesztés  alatt  áll,  a 
2013‐ban  elnyert  támogatással  a  települési 
szelektív hulladékgyűjtő rendszert kívánják teljessé 
tenni  és  cél  egy  válogatómű  létesítése  is.  Az  Egri 
Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft  hetente 
egyszer  szállítja  el  a  kommunális  hulladékot, 
kéthetente megfelelő edényből, vagy zsákokban a szelektíven gyűjtött hulladékot és havonta egyszer 
szintén zsákokban az üveghulladékot. 
A  vegetációs  időszakban  áprilistól  novemberig  kéthetente  megfelelő  zsákokban  a  zöldhulladék  is 
elszállításra kerül. 
Hulladékgyűjtő udvar Egerszalókon nincs, ez a fajta szolgáltatás a szomszédos Egerben érhető el. 
 A heti rendszerességgel végzett hulladék elszállítás megakadályozhatja az illegális szemétlerakást, a 
melynek megakadályozása az üdülési és borvidéki, borturizmus funkcióval rendelkező település jövője, 
egészségügyi, esztétikai állapota szempontjából igen fontos.  
Az építési, bontási hulladék továbbra  is az Egerszalók határán  lévő, de nagyobbrészt Eger területén 
lévő egri lerakóba kell elszállítani. 
Lomtalanítást  évente  egyszer  végeznek,  ekkor  történik  az  alkalmanként  keletkezett  veszélyes 
hulladékok elszállítása is.  
Az  elhullott  állatokat  az  állattartók  az  Eger  határában  lévő  állati  hulladék  megsemmisítő  üzembe 
szállítják. 
A szennyvízhálózattal összegyűjtött szennyvíz a hőforrás közelében lévő központi szennyvízátemelőből 
az Eger felé kiépült déli út mellett vezetett NA 250 KPE szennyvíz nyomóvezetéken jut el az egri városi 
szennyvíztisztító telepre. 
 

 

1.18.6. Vizuális környezetterhelés 
 
Egerszalók  területén  vizuális  konfliktus,  környezetterhelés  elsősorban  az  új  beépítés  alatt  álló 
belterületi  részeken  és  a  gyógyfürdő  környékén  —félig  kész  ill.  túlzott  mértékű  beépítés— 
tapasztalható.  
 Nem  megoldottak  a  településkapuk,  így  vizuálisan  nem  túl  kedvező  kép  fogadja  a  településre 
érkezőket. 
Kifejezetten  bántó  a  nagy  kiterjedésű műveletlen  parlag  területek,  elhagyott  kertek  gyümölcsösök 
látványa elsősorban a település déli, üdülés, turizmus által „felkapott” részén. 
 Tudatos  táj  és  környezet  esztétikai  javaslatot  kell  kidolgozni  e  településrészre  figyelembe  véve  a 
természeti, ökológiai adottságokat is. 
 
 
 

A bezárt egri hulladéklerakó tájsebe 
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1.19. KATASZTRÓFAVÉDELEM  (TERÜLETFELHASZNÁLÁST,  BEÉPÍTÉST,  BEFOLYÁSOLÓ 
VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK) 

 
Általános  érvényű  gond,  így  Egerszalókon  is  említendő  katasztrófa  védelmi  szempontból  a 
klímaváltozás okozta melegedés. 
A  nagykiterjedésű  bozótos  és  parlagterületek  —az  elhanyagolt  volt  legelők,  erdők  megléte  és  a 
növekvő  turizmus  végett  a  melegedés  következtében  jelentősen  megnő  a  tűzveszély.  A 
településrendezési terv a mozaikos tájhasználat kialakításával, a tájgondozás következetes előírásával, 
az elhagyott területek gazdasági jellegű hasznosítási javaslatával csak csökkenteni tudja a veszélyt. 
A  BAZ  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  véleményében  a  hévízkutak  hidrogeológiai 
védőidomainak  védelmére,  —a  szennyezés  megelőzésére,  a  helyi  vízrendezés  és  vízkárelhárítás 
fejlesztésére hívta fel a figyelmet.  
A  települések  ár‐  és  belvíz  veszélyeztetettségi  alapon  történő  besorolásáról  szóló  18/2003(XII.9.) 
KvVM‐BM  együttes  rendelet  melléklete  szerint  Egerszalók  község  „A”  azaz  erősen  veszélyeztetett 
besorolású. E besorolást figyelembe véve alaposan megfontolandó az Ady Endre utca és a Laskó‐patak 
közötti területek további beépítése!!!! 
 

1.19.1. Árvízvédelem 

 
Egerszalók  település  területét  a  területrendezési  tervek  készítésének  és  alkalmazásának  kiegészítő 
szabályozásáról  szóló  9/2019.  (VI.  14.) MvM  rendelet  5. melléklet  szerinti  nagyvízi meder  övezete, 
valamint 6. melléklet szerinti VTT‐tározók övezete nem érinti. 
A településen elsőrendű, vagy másodrendű árvízvédelmi vonal nem található. 
A vízfolyások és árkok 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 rendeletnek megfelelően a Laskóvölgyi‐víztározó 
és a Laskó‐patak esetében a parti sáv 6‐6 méter szélességű, míg egyéb esetben 3‐3 méter. A parti sávon 
belül építményt, fát, kerítést, bármilyen a fenntartást, esetleges védekezést akadályozó létesítményt 
elhelyezni tilos. 
 

1.19.1.1. Belvízveszélyes területek 

A  Vízügyi  Igazgatóság  tájékoztatása  szerint  a  település  nem  tartozik  belvízi  övezethez,  így  belvíz‐
veszélyeztetettség nem érinti. 

 
1.19.1.2. Mély fekvésű területek 

A  településen  vannak mélyebb  fekvésű  területrészek,  amelyek  a  topográfiai  adottságok mellett,  a 
természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki. A település mély fekvésű területein, ha annak 
geológiai adottsága miatt  kellő  szikkasztó képességgel nem rendelkezik,  vagy közel a  talajvízszint a 
mély  fekvésű  területen összegyűlő  csapadékvíz  rövidebb hosszabb  ideig megállhat. A mély  fekvésű 
területen, ha rövidebb‐hosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel veszélyeztetett 
területnek, mivel mély fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága kezelhető. 
 
A  mély  fekvésű  területről  a  vízelvezetést  a  csapadékvíz  elvezetés  rendezésének  keretében  kell 
megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki vízállásos terület. 
 
A  mély  fekvésű  területet  viszont  célszerű  a  felszíni‐  és  csapadékvíz  gyűjtésben  igénybe  venni.  A 
vízelvezetés  rendszerében  víz  visszatartásban  a  mély  fekvésű  terület  szerepet  tölthet  be,  kisebb 
földmunkával  lehet  víztározóként,  záportározóként  hasznosítani.  Ez  esetben  célszerű  területét 
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vízgazdálkodási területté átminősíteni. A vízutánpótlásának a megoldásáról is gondoskodni kell, hogy 
elkerülhetők  legyenek  a  terület  környezetét  terhelő  káros  hatások  (szúnyog‐tanya  kialakulás) 
előfordulása. 
 

1.19.1.3. Árvíz‐ és belvízvédelem 

A településen a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint árvízi veszélyeztetéssel terhelt területrész nincs, 
így  vízügyi  szintű  árvízvédelemre  szükség  nincs.  A  települést  belvízi  övezet  sem  érinti  így  belvízzel 
veszélyeztetett terület sincs. 
 
Egerszalókon  is  az  előforduló  vízelöntések  a  vízelvezető  hálózat  kialakításának  hiányából,  vagy 
karbantartásának a hiányából származik. Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, 
a  szélsőséges csapadékesemény következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a 
helyi katasztrófavédelem feladata. 

 

 

A  villámárvíz‐veszély 
mértéke 
Magyarországon  
Forrás:  Nemzeti 
Katasztrófa  Kockázat 
Értékelés 
Magyarország  2011. 
BM  Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság  
http://vmkatig.hu 
 
 

 

 

Magyarország 
településeinek 
villámárvízi  kockázati 
besorolása 
 
Forrás:  Ár‐  és  belvíz, 
valamint  villámárvíz 
kockázat  értékelése 
hazánkban 
http://www.vedelem.
hu/ 
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1.19.2. Egyéb 
 

1.19.2.1. Tevékenységből adódó korlátozások 

Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 
1. Vízellátás szolgáltatási területén 

 Regionális vízvezeték 

 Termálvíz kutak és azok 10 m‐es hidrogeológiai védőterülete 

 Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 
2. Szennyvízelvezetés 

 Szennyvízátemelő műtárgy és védőtávolsága 

 Regionális szennyvíznyomó vezeték 
3. Csapadékvíz elvezetés 

 Csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, tavak 3‐3 m‐es karbantartó sávval 

 Felszíni vízrendezést szolgáló, vízfolyás, patak, víztározó menti 6 m‐es mederkarbantartó sáv 
fenntartásával 

4. Energiaellátás 
Villamosenergia 

 22 kV‐os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7‐7 m‐es oszloptengelyétől mért 
biztonsági övezete 

Földgázellátás 

 Nagyközép‐nyomású földgáz gerincvezeték 9‐9 m‐es biztonsági övezete 

 Települési gázfogadó és nyomáscsökkentő 
5. Elektronikus hírközlés 

 Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei 

 
 

1.20. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 

Szabályozott  Tevékenységek  Felügyeleti  Hatóságának  Bányászati  és  Gázipari  Főosztály  Miskolci 
Bányafelügyeleti  Osztályának  előzetes  tájékoztatójában  közölte,  hogy  Egerszalók  területén 
engedélyezett szilárdásvány kutatás nincs.   
A település érinti a „Demjén‐Nyugat I. ‐ szénhidrogén” védnevü bányatelket, ami lelőhelyként szerepel 
az  Állami  Ásványi  Nyersanyag  és  Geotermikus  Energiavagyonban.  A  Bányafelügyelet  az  érintett 
településen felszínmozgást nem tart nyilván. 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

 

2.1. A  VIZSGÁLT  TÉNYEZŐK  ELEMZÉSE,  EGYMÁSRA  HATÁSUK  ÖSSZEVETÉSE  SWOT‐
ANALÍZISBEN 

 
  ERŐSSÉGEK (S)  GYENGESÉGEK (W) 

R
e
gi
o
n
ál
is
 

ka
p
cs
o
la
to
k,
 

té
rs
é
gi
 s
ze
re
p
kö

r 

- Eger város közelsége – turisztikai
szempontból és a városi funkciók 
megléte miatt 

- Jó infrastruktúra, kedvező közlekedési 
viszonyok 

- Demjénnel és Egerszóláttal turisztikai 

együttműködés TDM szervezet 

keretében 

- országos, nemzetközi szintű zarándokút 

(Mária út) halad keresztül a településen  

- Csekély hagyománya van a települések 
térségi együttműködésének, melyek 
azonban egymást kiegészítő 
potenciálokkal rendelkeznek 

Tá
rs
ad

al
o
m
, d

e
m
o
gr
áf
ia
 

- Működő Faluház, óvoda és felekezetek 

- Működő civil szervezetek  

- Az agglomerációs településekhez képest 
magas az egyetemi, főiskolai diplomával 
rendelkezők aránya 

- Stagnáló korösszetétel, lakónépesség 
növekedése elmarad az agglomeráció 
többi településétől, az elvándorlás 
mértéke meghaladja az odavándorlás 
arányát 

- Kismértékű újítási hajlam 
- Foglalkoztatottak aránya a 15‐64 éves 

népességen belül alacsony szintű 

- környező településekhez képest magas 
a nemzetiségek aránya 

G
az
d
as
ág
, I
p
ar
, 

M
e
ző
ga
zd
as
ág
 

- Működő idegenforgalom 

- Szőlészeti, borászati ismeretek megléte 

- A borvidék jelleget képviselik a környező 
szőlők, a pincészetek és a pincesorok 

- A termálfürdő jelentős szereplője 
Egerszalók gazdaságának, 
idegenforgalmának 

- A hatályos településrendezési tervben 
jelentős nagyságú kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági övezet 

- Termelői piac  

 

- Kis vásárlóerő, gyenge fizetőképes helyi 
kereslet 

- Munkavállalók nagy része a településen 
kívül dolgozik, kis helyi 
foglalkoztatottság 

- Az összefogás hiánya 
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  ERŐSSÉGEK (S)  GYENGESÉGEK (W) 
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- A település területén változatos 
természeti adottságok, változatos 
domborzat található 

- Kiváló minőségű szőlőtermő területek 
- Gazdag madárvilág, halfauna 
- állattartásra kedvező lehetőségek vannak 

- jó  mennyiségű  és  kémiai  állapotú 
termálkarszt víztest 
 

- A hagyományos legeltető gazdálkodás 
felhagyásával a területen beinduló 
spontán cserjésedés, illetve erdősülés 
jellemző 

- A felparcellázott, beépítésre váró 
üdülőterületek zavarólag hatnak, 
megbontják a hagyományos tájképet 

- az új beépítések olykor tájidegen 
elemként jelennek meg a fejlesztési 
területeken 

- Az egri, bezárt hulladéklerakó jelentős 
vizuális környezetterheléssel van 
Egerszalók területére nézve 

- vizuális tájhasználati konfliktus az 
elhanyagolt állapotú, jellemzően 
hasznosítatlan vagy alulhasznosított 
egykori TSZ épületek környezete 

Ép
ít
e
tt
 k
ö
rn
ye
ze
t,
 t
e
le
p
ü
lé
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é
p
 

- Védelemre érdemes településszerkezeti 
elemek, sajátos karakter (utcahálózat, 
telekstruktúra) 

- A természeti környezet értékeinek 
kihasználhatósága az épített örökség 
hatékonyabb bemutathatósága érdekében

- Aktív turizmus 

 

- Túlzottan nagy lakóterületi tartalék a 
belterületen 

- Az új beépítésű lakóterületek nem 
illenek a faluképbe 

- Hiányzó belterületi fasorok 

- Az épített örökség nem kellő mértékű 
védelme, tarka, karakter nélküli 
utcaképek 

- Faluház kicsi, nincs hely a 
programoknak, szakköröknek 

In
fr
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u
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ú
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ű
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k,
 

kö
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e
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d
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- Eger közelsége  

- A településen a közműhálózatok 
kiépítettek 

- A meglévő intézmények korszerűek, a 
szolgáltatások rendelkezésre állnak 

- Nem jellemző a megújuló 
energiaforrások használata 

- Kerékpárutak hiánya általánosságban 
(de a Demjén felé vezető kerékpárút 
építése már folyamatban van) 
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  ERŐSSÉGEK (S)  GYENGESÉGEK (W) 
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- Nagy látogatottságú rendezvények 
(Keresztény Ifjúsági Találkozó, Eger rally) 

- Skanzen‐barlanglakások, kaptárkő, 
mésztufakúp, sódomb 

- Nemzetközi hírű borászatok 
- A falu közössége és az önkormányzat is 

súlyponti kérdésként kezeli az 
idegenforgalmat, egyesületi formában is 
segítik a kezdeményezéseket  

- Hőforrásra alapozott gyógy‐ és termál 
fürdő turizmus 

- Hosszú múltra visszatekintő szőlőművelési 
és borászati hagyományok 

- Minden típusú és szintű szálláshely 
megtalálható  

- Néprajzi szoba 
- Bükkalja legnagyobb tava 

- Akadálymentesített horgászhelyek a tavon 
 

 

- Vendégéjszakák alacsony száma  

- A gyógyfürdő közkedveltsége 
„elnyomja” a többi helyi látványosságot 

- Hiányoznak a kijelölt kerékpárutak, és a 
kerékpárkölcsönzés lehetősége 

- Hiányzik a turisztikai együttműködés a 
szomszéd településekkel, holott jól 
kiegészítenék egymást pl. Felsőtárkányi 
sportprogramok, Egri városi attrakciók  

- Desztináció‐menedzsment /marketing 
rendszer nem egységes  

 
 

  LEHETŐSÉGEK (O)  VESZÉLYEK (S) 
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- Kistérségi szintű projektek megvalósítása 

- Szomszédos, illetve kistérségbeli 
településekkel való összefogás, közös 
projektek 
 

- A pályázati lehetőségek csökkennek, 
illetve kihasználatlanok maradnak 

- elmaradnak a minőségi turisztikai 
fejlesztések 

- nem erősödik a települések közötti 
együttműködés 

Tá
rs
ad
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o
m
, d

e
m
o
gr
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- Közösségi rendezvényekkel az összefogás 
erősítése 

- A hagyományos, közvetlen települési 
légkör tudatos fejlesztése 

- A helyi intézmények megtartása, erősítése 
- a vidéki élet tudatos felértékelése 

- A település népességmegtartó 
képessége csökken 

- Jelenleg még kedvező korösszetétel 
negatív irányba változik, elöregszik a 
lakosság 

- Csökken a fiatalok kötődése a 
településhez 

- Fiatalok nem aktivizálhatók  
- Munkanélküliség további 

növekedésével szegregációk 
alakulhatnak ki a településen  

G
az
d
as
ág
, I
p
ar
, 

M
e
ző
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ág
  - Mezőgazdasági, kertészeti ismeretek 

fejlesztése, új beruházások létrehozása 
- Új vállalkozások befogadása 
- Települési marketing és menedzsment 

tevékenység egységesítése 
 

- A tájhasználat kedvező változása 
elmarad 

- A tőkeszegény vállalkozói réteg nem 
erősödik, a vállalkozók 
versenyképtelenek maradnak 

- Megmarad az alacsony 
jövedelemtermelő képesség, a gyenge 
helyi fizetőképes „kereslet” 
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  LEHETŐSÉGEK (O)  VESZÉLYEK (S) 
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- legeltető állattartás hagyományainak 
felélesztése 

- felhagyott mezőgazdasági területek 
extenzív legelőként való hasznosítása 

- szőlőtermesztés fejlesztése, korszerű, 
ökológiai szemléletű integrált termesztés 
megteremtése 

- kiváló termőhelyek védelme 
szabályozással 

 

- táj terhelhetőségén túli turisztikai 
fejlesztések 

- a táji adottságok alulhasznosítása 
- a tó körüli túlzott fejlesztésekkel 

csökken a madárvilág gazdagsága  
- nem történik meg az egri 

hulladéklerakó rekultivációja 
- barnamezős területek továbbra is 

alulhasznosítottak maradnak 
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- egyes helyi védett és műemlék épületek 
felújítása örökségvédelmi hatástanulmány 
alapján 

- helyi művi értékek felmérése 
- közterületek, közterületi építmények 

egységes koncepció szerinti felújítása 
(arculat, utcaképek) 

- A településkép tudatos javítása 
- egyes helyi védett és műemlék épületek 

felújítása örökségvédelmi hatástanulmány 
alapján 

- közterületek, közterületi építmények 
egységes koncepció szerinti felújítása 
(arculat, utcaképek) 

- zöldterületi fejlesztések 
- a településszerkezet védelme 
- „elfeledett” történeti értékek  
- komplex turisztikai attrakciók létrehozása 
- pályázati részvétel lehetősége az épített 

örökség megőrzése érdekében 
- turizmus további erősítése az épített 

örökség bevonásával 
- pincelakások további hasznosítása 
- kapcsolt turisztikai szolgáltatások nyújtása 
- az épületek jellemzőik okán alkalmasak 

arra, hogy nem csupán a település, hanem 
a régió történeti – néprajzi jellemzőit is 
hűen bemutathassák 

- a településrendezési eszközök 
mozaikos, részleges módosításai nem 
teszik lehetővé a település koncepció 
szerinti fejlesztését, esetenként gátat 
szabnak a további fejlesztési 
lehetőségeknek, kedvező 
településszerkezet kialakulásának 

- A kis, területenkénti módosítások által a 
biológiai aktivitás érték pótlásához 
minden esetben ‐ a legnagyobb értékkel 
rendelkező ‐ erdőterületek kerülnek 
kijelölésre, gyakran olyan helyeken is, 
ahol más területfelhasználási egység 
alkalmazása javasolt. 

- az új lakóterületek nem megfelelő 
arculati szabályozásával a település 
építészeti karaktere felhígul 

- az épített örökség értékének fel nem 
ismerése 

- további állagromlás lehetősége 
elsősorban a lakatlan épületek, illetve 
kiemelten a kastély esetén 

- épített örökségi elemek pusztulása,  
- objektumok levétele a helyi védelmi 

listáról 
- további szakszerűtlen, a helyi építési 

szabályzatban meghatározottak 
figyelmen kívül hagyásával 
megvalósított felújítások 
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  - a csapadékvíz elvezető rendszer további 

fejlesztése 
- kerékpárút építés 
- belterületi utak burkolása 
- megújuló energiahasználat ösztönzése  

- az infrastruktúra fejlesztés (út javítás, 
külterületi útépítés, csapadékvíz 
elvezetés) a szükségesnél jóval 
lassabban valósul meg 

- kerékpárutak nem épülnek ki 
- a megújuló energiaforrások használata 

nem lesz jellemző 
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  LEHETŐSÉGEK (O)  VESZÉLYEK (S) 
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- a turisztikai kínálat összehangolása a 
szomszédos, Eger környéki településekkel 
(kiegészítés, komplexitás) 

- kerékpárutak kijelölése 
- a borturizmus és falusi turizmus tudatos 

fejlesztése 
- helyi termékek marketingje 
- növekszik a hivatás‐turizmus, részben a 

konferencia‐turizmus révén, részben a 
cégek csapatépítő tréningjei 
következtében  

- idősödő társadalom utazási kedve nő  
- információ‐technológia szerepének 

növekedése ösztönzőleg hat, miután a 
vonzó honlap, a vendéglátók jó internetes 
ellátottsága már rendelkezésre áll   

- a környező országokból (PL, SK,) a 
régióban növekvő mértékben érkező 
turisták is megjelennek Egerszalókon 

- Erős és szervezett szinergizmus a 
turizmus és a gyógyturizmus között, 
illetve az egyészség‐turizmus ágai között. 

- a romló gazdasági helyzet 
életképtelenné teszi a turisztikai 
vállalkozásokat, leállítja a 
beruházásokat 

- a turizmus folyamatos fejlesztésének 
elmaradása versenyhátrányt 
eredményez 

- a lakosság is elveszíti érdekeltségét a 
vendégfogadásban, elfordul az 
idegenforgalomtól, elhanyagolja vonzó 
környezetét 

- tőke‐ és forrás hiányában a befektetők 
érdeklődése alacsonyabb szinten marad 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 

3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

 
A  helyzetfeltárás  során  összegyűjtött  különböző  folyamatokat,  képzeteket  egységes  egésszé, 
rendszerré kell összeállítani annak érdekében, hogy a koncepció iránya meghatározható legyen. 
Egerszalók kiváló  természeti,  környezetminőségi,  táji  és energiai  adottságokkal  rendelkezik, melyek 
még nincsenek teljes mértékben kihasználva, és Egerszalók további fejlődéséhez kiaknázásuk, szakmai 
szempontok szerinti megújításuk, majd folyamatos karbantartásuk, kezelésük elengedhetetlen. 
 
Fentiekkel együtt Egerszalóknak – úgy, mint a többi Eger környéki, hasonló potenciálokkal rendelkező 
településnek  –  legfontosabb  és  legsürgetőbb  stratégiai  feladata  lenne  egy  mikrotérségi  terv 
elkészítése, amely biztosítja e települések számára az azonos – főként turisztikai célú – beruházások 
elkerülését, mi több, lehetővé tenné az egymást kiegészítő, komplex kínálat által a térség gazdasági 
felemelkedését. 
 
Egerszalók  második  legfontosabb  fejlesztési  szempontja  a  beruházások  olyan  szemlélettel  történő 
megtervezése  és  kivitelezése,  amely  természeti  és  épített  örökségét  a  szakmai  előírásoknak 
megfelelően óvja. 
 

3.2. PROBLÉMA‐ÖSSZEGZÉS 

Egerszalók területhasználati problémái olyan  jellegűek, amelyek térképen kevéssé ábrázolhatók,  így 
azok összegzését az alábbiakban pontokba szedve részletezzük. 
 
Tájhasználati problémák: 

- A  tájképvédelmi  terület  és  az  ökológiai  folyosó  övezete  kiterjed  a  fürdő  és  a  szálloda  teljesen 
mesterségesen kialakított területére és környezetére. 

- A  hagyományos  állattartás,  legeltetés  megszűnt,  így  az  ökológiailag  is  értékes  gyepterületek 
fokozatosan beerdősülnek, lásd maklányi rész. 

- Nagy a parlag, műveletlen mezőgazdasági területek részaránya. 
- A szőlőkataszterbe tartozó termőhelyek – 843 ha – mintegy 40‐40,2 %‐a van szőlővel beültetve, 

összesen kb.  350ha  szőlőültetvény van Egerszalókon. A kifejezetten értékes, magas pontszámú 
termőhelyek fele hasznosított szőlőműveléssel. 

- A település fogadóképe, a település megjelenése a tájban alacsonyabb esztétikai színvonalon áll, 
mint  Egerszalók  értékei,  vonzerői,  gyógyfürdő,  gyógyturizmus,  magas  minőségű  pincészetek, 
kitűnő borok, borturizmus, horgász paradicsom stb, azt megérdemelnék. 

 
Épített környezeti problémák: 

- Az igényeknél jóval nagyobb belterületet,  lakó és üdülő területet jelöltek ki a korábbi rendezési 
tervek —lásd:  Egri út mente,  Laskó‐patak medre melletti mélyfekvésű  területek, Öreg‐hegy—  . 
Ezen  területek  hasznosítása  nem  megfelelő  sok  a  parlag,  itt‐ott  van  egy‐egy  ház  és  egyes 
területrészek nem vonzóak. 

- Az új építések, az új házak túlzó méretűek, és a növényzet hiánya következtében erősen uralják a 
látványt, a településképet, tájképet. 
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3.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

 
A  település  egyes  részei  sajátos  karaktert,  funkciót  hordoznak,  melyek  megfigyelése,  elemzése 
kiemelten fontos a településfejlesztési stratégia készítése szempontjából. 
 
Hagyományos települési terület: 
 
Bár a falu házai különböző típusúak, nem egy időben épültek, mégis elmondható, hogy a települési 
terület nagy része – az új lakóparkok kivételével – azonos, falusias karakterrel rendelkezik. 
 

Településközpont (Forrás: www.maps.google.com) 
 

 
Öreg‐hegyi és Kristálydombi lakóparkok: 

 
                                                                                                                             Öreg‐hegyi lakópark (Fotó: saját készítés) 

 
Az Öreg‐hegyi lakópark a Fácán utca – Gólya utca – Rigó utca által határolt terület. 
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                                                                                                              Kristálydombi lakópark (Forrás: www.maps.google.com) 

 
 
A  Kristálydombi  lakópark  a  Borostyán  és  Kristály  utca  által  határolt  terület,  utóbbi  északi  részével 
együtt. 
A  település  északkeleti  és  délkeleti  végén  kijelölt  lakóterületek,  bár még  csak  részben  épültek  be, 
meglévő házaik megjelenése stílusban, tömegformálásban jelentősen eltérnek a hagyományos falusi 
karaktertől. Az új lakóterületek nem megfelelő arculati szabályozásával a település építészeti karaktere 
felhígul, a helyi építési szabályzat felülvizsgálatánál erre kiemelt gondot kell fordítani, valamint át kell 
gondolni a kijelölt, de be nem épült lakóterületek létjogosultságát. 

 
 
Turisztikai központ: 
Egerszalók  turisztikai  központja  a  gyógyfürdő  és  tágabb  környezete.  A  turisztikai  településrész 
lehatárolása a 24129 Demjén bekötő út – K2 út – déli közigazgatási határ. Itt találhatók a gyógyfürdő 
mellett a sódomb és hévízforrás, a közelben a kaptárkövek és barlangok, a Maklyán várrom, tufába vájt 
juhhodály, a Kőbojtár. 
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Gazdasági terület: 
A település gazdasági központját délen a II. Rákóczi Ferenc út, keleten a Laskó patak, északon a 0198/2 
hrsz. mellett lévő árok, nyugaton pedig a belterület határ határolja. Ez a terület a település régi TSz 
területe is. 
A  terület a hatályos  településrendezési  tervekben kereskedelmi,  szolgáltató gazdasági  terület.  Ipari 
gazdasági terület a településen nem került kijelölésre. A terveken a gazdasági területeket mindenhol 
erdősávok, és van ahol egybefüggő erdőterület szakítja meg.  
A gazdasági központhoz tartozik, de természetben azon kívül esik a Bella Hungária Kft. területe, ami 
délebbre, a lakóterület alatt fekszik egy telken.  
 

 
 
 
 

Horgásztó: 
 

 
 
 
Kiemelt szerkezeti elem a településen kialakított Laskó‐völgyi víztározó.  
A Laskó‐patakon duzzasztott Egerszalóki‐tó az egri Bükkalja legnagyobb felszíni vize. A tóban ponty, 
amur,  süllő,  keszeg  (dévér),  ezüstkárász,  csuka,  harcsa,  törpeharcsa,  domolykó,  balin fajták 
horgászhatók. A tó kezelője a Heves Megyei Horgász egyesületek Szövetsége. 
A jelenleg horgászati célra hasznosított tó horgászati központ kialakítása céljára tovább fejleszthető. 


