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BEVEZETÉS 

 
Egerszalók településrendezési terveit 2002-ben készítette Dr. Veres Zoltán településtervező. A tervet 
az azóta eltelt 12 év alatt 11-szer módosították, ami egy mozaikszerű, nem koncepció mentén haladó 
településfejlesztést eredményezett. 
Időközben felmerült az igény a település hosszútávú jövőképének vizionálására, a településfejlesztési 
koncepció elkészítésére, valamint az ennek eléréséhez szükséges, konkrét fejlesztési elemek és 
forrásaik meghatározására, az integrált településfejlesztési stratégia elkészítésére.  
A fenti településfejlesztési dokumentumok Önkormányzattal együttműködésben való elkészítésére 
Társaságunk 2014 májusában kapott megbízást. 
Fontos megemlíteni, hogy bár a fejlesztési célú pályázatok benyújtásához a stratégiai célként való 
szerepeltetés elegendő, a településfejlesztésben az i-re a pontot az átgondolt, építéshez kellő teret 
engedő, de az értékek megőrzését segítő településrendezési eszközök elkészítése teszi fel, ez 
formálja ugyanis az életminőséget meghatározó épített és táji környezetet. 
 
 

KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 
 
A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat 
településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések 
figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, 
társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a 
táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési 
koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti. 
Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében 
meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg 
szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését. 
Összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett 
partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza 
a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is 
összefüggéseiben kezeli. 
 
Az integrált településfejlesztési stratégia tematikus szempontokat integráló, területi alapú tervezési 
szemlélettel készül. Területi alapon hangolja össze a különböző szakpolitikai megközelítéseket (pl. 
gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok megvalósítása, stb.), 
összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, 
lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat településfejlesztésben meghatározó és döntéshozó 
szerepe mellett. Az integrált megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési célokat, azok 
finanszírozási módját, megvalósítási és fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli. Az integrált 
településfejlesztési stratégia minden város számára eredményes eszköz fejlesztéseinek 
összehangolása, optimalizálása céljából. A fenntartható településrehabilitációs tervezés nem a városi 
méret függvénye. Az ITS lényeges eleme, hogy a helyzetértékelésre alapozó fejlesztési célok és 
irányok meghatározásán túl megvalósítási elemeket is magában foglal, ennek keretében a 
lehetőségek figyelembevételével a lehető legpontosabb becslését adja a településfejlesztés céljaira 
igénybe vehető forrásoknak és azok lehetséges eredetének. Ezért is szükséges az integrált 
településfejlesztési stratégia rendszeres áttekintése.  A stratégia elsődlegesen a település 
önkormányzata számára fogalmazza meg az általa irányítható, befolyásolható beavatkozások 
tervezett irányait, céljait. Mindazonáltal fontos szerepe emellett a stratégiának az annak 
megvalósulásában érdekelt – a tervezési folyamatba bevont – partnerek támogatásának fenntartása, 
a magán- és civil szféra tevékenységének orientálása szempontjából. 
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1.1. STRATÉGIAI FEJLESZTÉ

 
Egerszalók jövőképe gyógyvize és egészség
programjai által kíván lakói számára egészséges és élhető lakókörnyezetet, turistái számára pedig a 
természeti értékeket megőrző rekreációt, feltöltő szabadidőt biztosítani.
Ehhez hasznosítja a meglévő, méltó hírnevet szerzett adottságait (táj, szőlő, bor, gyógyvíz), 
hagyományait és továbbfejleszti azokat a fenntartható jövő számára.
 

 
1. ábra: Egerszalók fejlesztési ágainak összefüggésrendszere

Táji adottságoknak 
megfelelő 

tájhasználat 

A termelési 
adottságoknak, a 

termőhelyi 
minőségnek 
megfelelő 

művelési ág 
alkalmazása 

Földterület-
takarékos 

fejlesztések, 
termő-földek 

védelme

A hagyományos 
tájhasználatra épülő 

minőségi élelmiszerek és 
szolgáltatások, a 

szőlészeti, 
gyümölcstermesztési és 
feldolgozási, borászati 

szektor fejlesztése

A településkép, 
tájkarakter 

védelme

Ökológiai hálózat 
fejlesztése

Egerszalók népességmegtartó 
és népességvonzó 

képességének javítása és 
kiegyensúlyozott társadalmi 
viszonyainak megteremtése 

Népességmegtartás, 
alulról jövő 

kezdeményezések 
támogatása

Munkahelyteremtés

Esélyegyenlőség 
biztosítása

          Egerszalók község integrált településfejlesztési stratégiája

STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

Egerszalók jövőképe gyógyvize és egészséges természeti környezete, valamint lelki feltöltődést kínáló 
programjai által kíván lakói számára egészséges és élhető lakókörnyezetet, turistái számára pedig a 
természeti értékeket megőrző rekreációt, feltöltő szabadidőt biztosítani. 

meglévő, méltó hírnevet szerzett adottságait (táj, szőlő, bor, gyógyvíz), 
hagyományait és továbbfejleszti azokat a fenntartható jövő számára. 

ábra: Egerszalók fejlesztési ágainak összefüggésrendszere 
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Több lábon álló gazdaság
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turisztikai 
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program- és 
vallási turizmus

Gyógy- és 
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aktív-, 
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logisztika
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településfejlesztés
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A Kormány az 1600/2012. (XII. 17.) számon határozatot hozott a 2014-2020 közötti európai uniós 
fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával 
összefüggő aktuális feladatokról. 
A Kormány a határozatával megerősíti, hogy 
- a magyar gazdaság növekedési potenciáljának erősítésére kell összpontosítani, növelni kell a 

gazdaságfejlesztésre irányuló források részarányát (…) 
- a magas hozzáadott értéket biztosító termelés és a foglalkoztatás erősítését kell stratégiai célnak 

tekinteni (…) 
 
A határozat 1. sz. melléklete tartalmazza az európai uniós források felhasználását biztosító operatív 
programok szerkezetét (kivonat): 

 
 
Az ITS fejlesztési céljait az Egerszalókon alkalmazható operatív programok 2014-2020 időszakra 
készült tervezeteinek tartalmába illeszkedően dolgoztuk ki. Egerszalók adottságaiból és helyzetéből 
adódóan a Gazdaságfejlesztési és innovációs OP, és a Terület- és Településfejlesztési OP pályázatai 
által juthat európai uniós támogatásokhoz. Az alábbiakban ezek céljai, valamint a település 
adottságaihoz és távlati fejlesztési céljaihoz igazodóan az Országos Egészségturizmus Fejlesztési 
Stratégia és Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 2007-2020. szerinti fejlesztéseket részletezzük. 
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A GINOP Egerszalókra alkalmazható specifikus céljai1: 
 
 

„Vállalkozások és kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek 
versenyképességének fejlesztése” 

 
A helyi vállalkozásokkal, kiemelten a KKV-kkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos 
feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a helyi 
termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez 
juttatják az Önkormányzatot. 
 
 
→ Több lábon álló gazdaság: 
 
Gazdaságfejlesztés – Turizmusfejlesztés: 
 
Egerszalókon a turizmus alapvetően 3 lábon áll, amelyek a gyógyfürdőt látogatók, az aktív turisták és 
a programokat látogatók tesznek ki, tehát a gyógy- és wellness-turizmus, az aktív turizmus, és a 
programturizmus a 3 fő turisztikai forma. 
 
Gyógy- és wellness turizmus 
A gyógyvíz hasznosításában a minél szélesebb spektrumú, szakmai tartalmában és a kiszolgáló 
létesítményekben magas színvonalú szolgáltatások fejlesztése a kulcs. Ez az a terület, amiben 
Egerszalók unikális tud lenni, és ezért tartós piaci szereplő maradhat. Ez a tény is a hagyományos – 
gyógy-tényezőkre alapozott – és a modern, orvosi szolgáltatásokra alapozott gyógyturizmus 
szinergizmusát indokolja. A wellness/gyógyszállókban célzott egészség-programokat kell kínálni.  
 
A fürdőt látogatók 2 csoportra oszthatók: a gyógyfürdő prémium szolgáltatásait igénybe vevő, 
túlnyomóan külföldi vendégek, és a strandot használó, középosztályhoz tartozó magyar családok.  
Az első, mint legnagyobb bevételt jelentő csoport számára Egerszalóknak elengedhetetlen a 
luxusszolgáltatások nyújtását, azok folyamatos innovációját biztosítani. 
Az egészséghez kapcsolható szabadidősportok (golf, lovaglás, stb.) területén ezek kiegészítő 
szolgáltatásaiként kell szűréseket, illetve szolgáltatásokat árulni (ízületi szűrés, egyensúlyfejlesztés, 
masszázs stb.). 
A hagyományos turisztikai értékeink is több esetben társíthatók az egészséghez: 

- a borturizmusba beilleszthető a borterápia, 
- a lovaglás elvihető a gyógy-lovaglás irányába. 

 
A szőlőből, borból előállított termékpaletta (pl. borterápia alkalmazása, borhotel kialakítása által) az 
országban már meglévő helyeken sem olyan hiteles, mint ezen a környéken.  
A borterápia borból készülő fürdőket és különböző kozmetikai kezeléseket alkalmaz a szőlő (és bor) 
öregedés gátló hatásának elnyerése céljából. Ezek, a gyógyfürdő jelenlegi gyógy- és wellness-
szolgáltatásaihoz kiválóan kapcsolhatók, ugyanúgy, ahogy szálláshelyként egy borhotel-(részleg) 
kialakítása. 
A borterápia termékfejlesztésére szintén Egerszalókon érdemes helyet kialakítani, melyet a Kutatás-
fejlesztés (K+F), innováció címszó alatt részletezünk. 
 
Míg a fent leírt, gyógyturizmus miatt ideérkező turistaréteg jellemzően a fürdő miatt keresi fel a 
települést, és a falu egyéb turisztikai kínálatának megtekintésére nehezen vehető rá, addig a 
középosztálybeli magyar családok fürdőlátogatása egyszerűbb eszközökkel kibővíthető a települési 

                                                           
1
 2013. szeptember 26-ai munkaközi anyag 
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látványosságok megtekintésével, a szolgáltatások igénybe vételével, így az ő vendégéjszakáik száma a 
kapcsolt programokkal, csomagajánlatok kidolgozásával növelhető. 
 
Programturizmus, vallási turizmus 
A programturisták közül kiemelendők a már 32 éve minden évben megrendezendő Egerszalóki 
Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlatra érkező fiatalok. Az ő nyitottságuk és szemléletmódjuk szintén 
lehetőséget ad programjaik kiegészítésére, a fent említett kapcsolt programok kialakításával. 
Egerszalókon a vallási turizmus gazdagítására, egész évben elérhetővé tételére javasolt egy 
zarándokút rendszer kialakítása – akár határon átnyúlóan: Eger-Krakkó útvonalon, ami egyben kiváló 
alkalmat teremthet a természeti értékek megtekintésére is. 
Emellett napjainkban számos uniós pályázati lehetőség nyílt meg (például Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program; PILGRIMAGE AT-HU Zarándoklás és búcsújárás Közép-
Európában stb.), amelyekben a vallási turizmushoz kötődő utak is szerepelhetnek, így anyagi 
forráshoz is juthatnak a szervezőik. 
A turisztikai ágazatok frappáns összekapcsolása egyértelműen növeli a vendégéjszakák számát és 
Egerszalók turisztikai minőségét, megítélését, ezáltal versenyképességét.  
 
Aktív turizmus, sportturizmus 
A település természeti környezete révén kiválóan alkalmas arra, hogy az aktív- és sportturizmus is 
megtelepedjen. Ez irányú, már megkezdődött fejlesztés a településen a golfpálya, amely kapcsolódó 
létesítményeivel és a gyógyfürdő kínálatával kiegészítve huzamos idő eltöltésére sarkallja sportoló 
vendégeit. 
A környezet, a jó levegő, a szép táj és Eger közelsége, valamint a gyógyvíz jelenléte lehetőséget ad a 
település sport-rekreációs irányba való fejlesztésére. Kiemelkedő helyszínek létrehozására van 
lehetőség az edzőtáborok, edzői konferenciák, továbbképzések és egyéb sportfejlesztési és 
rehabilitációs létesítmények, programok számára. Egerszalók lehetne tehát legfőképpen az egri, de 
akár az országos versenysport hátországa az egri kórházzal együttműködve, egyik legszínvonalasabb 
helyszín, akár Tatát, Dunavarsányt is megelőzve. 
A cél, hogy Egerszalók a magyar versenysport hátországa legyen, illeszkedik A Sport XXI. Nemzeti 
Sportstratégiához (2007-2020) is, amely kimondja, hogy cél „A természeti adottságokra épülő 
gyógyhelyek tudatos termékfejlesztése – Nemzetközi jelentőségű fürdőhelyek, történelmi, műemléki 
fürdők, gyógyhelyek kiemelt fejlesztése”. 
Eger város újonnan elfogadott Településfejlesztési Koncepciója célként tűzte ki A versenyképes tudás 
kialakítása és fenntartását, amelyen belül egyik részcélja a Versenysport erősítése.  Eger nem csak az 
utánpótlás nevelés meghatározó bázisa lehet Észak-Magyarországon, hanem országos szinten 
olimpiai és világversenyekre felkészítő edzőtáborok helyszíne is a vizes sportok és öttusa, triatlon 
sportágak számára. Célul tűzte ki a vízilabda és úszás, birkózás, cselgáncs, karate, vívás, valamint a 
labdajátékok bázisának megteremtését. 
Egerszalókon a környező településekkel való együttműködés jegyében létrehozhatók a főként egri 
versenysport felkészülési helyszínei, kiemelten a szabadtéri, vagy nagy területet igénylő sportok (pl. 
lovassportok) számára. 
 
A település morfológiai adottságai miatt különösen alkalmas a lovassportok: tereplovaglás, lovastusa 
(lovas military), gyógylovaglás gyakorlására. A 3.1. fejezetben részletezett Rekreációs és sportközpont 
akcióterület kiválóan alkalmas a lovas pályák, és az edzőtáborok, konferenciák, és lovassporthoz 
szükséges épületek kialakítására is. 
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→Tervezett projektelemek: 
 

1.Völgyfeltáró (K2) út folytatása 
A K2 út - 24129 sz. út csomópontjától átkötés a Posta útig, és annak kiszélesítése a Széchenyi István 
úti csomópontig. Az új út lehetővé teszi a tranzitforgalom csökkentését Eger felől, valamint 
összeköttetést biztosít Verpeléttel és feltárja az új Gazdasági központ területét. 
 
2. Gazdasági központ fejlesztése 
A belterület déli részén, jelenleg még mezőgazdasági területen javasoljuk a település gazdasági 
központját kialakítani. A Gazdasági akcióterület megközelítése nem generál tranzitforgalmat a 
településen, valamint a K2 út tervezett folytatása kiváló feltárást biztosít. A terület belterületbe 
vonása, utcákkal való feltárása, közművesítése által itt alakítható ki Egerszalók új gazdasági 
központja. 
 
3. Kisvállalkozók támogatása 
A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani az ún. 
Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel foglalkoznak és 
milyen címen található a telephelyük. 
Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. 
 
4. Együttműködés a környező településekkel 
Az egri borvidék településein híres boraik és táji értékeik által a turizmus a legfőbb gazdasági ágazat. 
Éppen amiatt, hogy ezek a falvak ránézésre nagyon hasonló potenciálokkal rendelkeznek, úgy 
szükséges bennük a turisztikai és programkínálatot kialakítani, hogy azok jól és eladhatóan 
kiegészítsék egymást. Indokolt lenne egy mikrotérségi stratégia kidolgozása, annak érdekében, hogy 
az előbb említett kiegészítés mellett az egységes arculat és marketing is megvalósuljon, mintegy 
védjegyként viselkedjen a településeken. 
A Stratégia konkrét együttműködési lehetőségeket javasol Egerrel és Noszvajjal. 

 
 
Gazdaságfejlesztés – Ipar, kereskedelem, logisztika: 
 
A községben jelen van néhány kisebb ipari termelő cég is, így például faipari munkálatokkal, 
bútorgyártással és fehérnemű-készítéssel foglalkozó vállalkozások, szerepük azonban nem 
meghatározó a falu gazdasági szerkezetében. Fontos azonban megjegyezni, hogy a nagyobb, Európa-
szerte ismert vállalatok közül egy lengyel cég leányvállalatának, a Bella Hungária Kft.-nek 
Egerszalókon található a székhelye, amely az 1990-es évek végén történő megnyitása óta több helyi 
lakosnak is munkát biztosít. A cég egészségügyi termékek importjával és nagykereskedelmével 
foglalkozik.2 
Egerszalóknak szükséges a településen a gazdaságfejlesztés ezen irányát is biztosítani, amellett, hogy 
visszaszorítja a gazdasági területek elburjánzását, megóvja településképét, valamint nem terheli túl 
tranzitforgalommal a településközpontját.  
Konkrét logisztikai tárgyú fejlesztési igény a közelmúltban a Juhászvin Kft. részéről a borászati 
tevékenységhez kapcsolódó raktár és irodaépület létesítése, melynek okán a település déli – jelen 
Stratégiában Gazdasági akcióterületként kijelölt – részén kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
került kijelölésre a településrendezési eszközökben. A Stratégia támogatja e terület további, 
gazdasági, logisztikai funkciókkal való megtöltését. 
 
 

                                                           
2 Pekk Emese: Egerszalók településfejlődése a rendszerváltástól napjainkig – Tudományos Diákköri Dolgozat 
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→Tervezett projektelemek: 
 

1. Gazdasági területek átalakítása 
A hatályos településrendezési tervekkel ellentétben a település gazdasági központját a Bella-
Hungária Kft. székhelyétől északkeletre, a belterület déli végén javasoljuk kialakítani. Ezáltal a 
Gazdasági akcióterület megközelítése nem generál tranzitforgalmat a településen, valamint a K2 út 
tervezett folytatása kiváló feltárását biztosítja. 
A jelenlegi gazdasági területeken – a régi TSz területén és attól északra – K+F és kisvállalkozási 
központot célszerű létrehozni, amely látvány, forgalom és zaj szempontjából is kevésbé zavarja a 
települési területet. 

 
 

„K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése” 

 
→ Kutatás-fejlesztés (K+F), innováció: 
 
Napjainkban az innováció és a kutatás-fejlesztés fogalma összekapcsolódik a gazdaságfejlesztéssel, 
illetve a recesszióban lévő gazdaság lehetséges kitörési pontjaival. A kutatás-fejlesztési és innovációs 
folyamatoknak meghatározó szerepük van egy település, vagy egy vállalat versenyképességének 
javításában. A tudás létrehozása, hasznosítása és diffúziója a gazdasági növekedés, a fejlesztés 
valamint a versenyképesség alapeleme. Ezeket a folyamatokat az innováció fűzi egybe, amelynek 
mérése, indikátorokkal történő alátámasztása a stratégia alkotás lényeges eleme. 
Mind a szőlővel és borral kapcsolatos kutatások, termékfejlesztések számára, mind a sportkutatások 
számára a Stratégia önálló települési alközpontot – K+F és kisvállalkozási akcióterület – jelöl ki, 
melyet a 3.1. fejezetben részletezünk.  
 
Borászati kutatás: 
„In vino venustas!” –  „Borban a szépség” 
Egyre nagyobb közönséget vonzanak a borrégiókba települt hotelek, ahol a szőlőből készült összes 
termék jótékony hatását kiélvezheti a fáradt és gazdag utazó. A kikapcsolódásra és szépülésre vágyó 
vendégeket olyan különleges kezelésekkel kényeztetik, mint a barrikhordós fürdő, illetve a bor-
masszázs. A szőlő húsa, magja, bőre és a bor minden hasznos hatóanyagot tartalmaz, amire a bőrnek 
szüksége van. Mivel bőrfiatalító kezelésekről beszélünk, elsősorban 40-es és a feletti korosztály 
részére ideálisak, de természetes összetevők, hatóanyagok lévén preventív jelleggel, szélesebb 
korosztály számára különlegesség. 
A kozmetikai és gyógyhatású készítmények otthoni használatra tovább fejleszthetők, ezáltal speciális 
helyi termékekként is értékesíthetők. 
 
Sportfejlesztés: 
Az egerszalóki székhellyel rendelkező, GreenZero néven dolgozó, főként 3D-s animációval foglalkozó 
cégcsoport bevonásával adott versenysportágak mozgástechnikájának fejlesztésére kialakítható egy 
IT eszközökkel támogatott mérési és értékelési módszertan, amely az adott periodikus mozgással járó 
sportág helyes kivitelezését mutatja be, valamint modellezi az egyes hibákat, azokból eredően a plusz 
izommunkát, helytelen biomechanikát és számítja a teljesítményveszteséget. Ez 3D-ben élethűen 
szemléltetve kiemelkedő színvonalú eszköz lenne mind az edzők, mind a versenyzők 
mozgástechnikájának helyes kivitelezésére, a hibák feltárására, kijavítására, az adott sportágakban 
rendezett konferenciák, továbbképzések, edzőtáborok alkalmával. 
 
Inkubátorház kialakítása: 
Az inkubátorházak olyan vállalkozói központok, melyen keresztül infrastruktúrát – irodai, műhely, 
üzlethelység, raktár – nyújtanak a vállalkozásoknak, kedvező áron. Az egyik legfontosabb feladatuk a 



11           Egerszalók község integrált településfejlesztési stratégiája 2014. 
 

kis- és középvállalkozások segítése, működésükhöz és megerősödésükhöz szükséges feltételek 
megteremtése. Az inkubátorházak olcsó bérleti lehetőséget nyújtó vállalkozási központok, és széles 
körű szolgáltatást nyújtó „ipari parkok”. Tapasztalatok szerint az inkubátorházban dolgozó 
vállalkozások működésére jó hatással van a vállalkozói környezet, a napi információk, a szolgáltatások 
elérése, ami biztonságot sugall ügyfeleik felé is. Mindezen szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a 
vállalkozók alapfeladataik ellátására, teljesítésére koncentrálhassanak a vállalkozás kezdeti 
időszakában. 
Ezen inkubátorházak küldetése: aktívan részt venni az adott település gazdaságfejlesztési terveinek 
kidolgozásában és végrehajtásában (hiszen általában ezen központok finanszírozója a település 
önkormányzata), tervek, tanulmányok, fejlesztési koncepciók, pályázati anyagok elkészítésével, 
projektek lebonyolításával, illetve segíteni a régió felemelkedését, azáltal, hogy életerős, 
jövedelmező vállalkozások kerülnek ki belőle.3 
A GreenZero Multimédia Inkubátorház és Klaszterközpont pályázatot nyert munkahelyteremtő 
fejlesztésére. A projekt átfogó célja, hogy innovatív fiatal vállalkozások számára olyan üzleti 
feltételrendszereket teremtsen, melyek segítségével ezek a vállalkozások az indulási szakaszból 
életciklusuk növekedési szakaszába lépve a globális piacon is versenyképes, magas hozzáadott értékű 
termékeket és szolgáltatásokat legyenek képesek kifejleszteni és előállítani. 
A projekt specifikus céljai: 

- Egyedi, versenyképes üzleti infrastruktúra és szolgáltatási rendszer kiépítése első sorban a 
multimédia területén dolgozó fiatal vállalkozások számára 

- A kutató-oktató szféra és a vállalkozások együttműködésén alapuló innováció-vezérelt 
multimédia klaszter létrehozása 

- A start-up vállalkozások számára azon tényezők elhárítása, melyek életciklusuk induló 
fázisából a növekedési fázisba történő váltását akadályozzák 

- Vállalkozások indítására és megfelelő társadalmi felelősségvállalásra, környezettudatosságra 
ösztönző feltételrendszerek biztosítása. 

Az inkubátorház fejlesztése, bővítése településgazdasági szempontból stratégiai feladat. 
 

→Tervezett projektelemek: 
 

1. K+F és kisvállalkozási terület kialakítása a jelenlegi gazdasági területen 
Mivel a jelenlegi, településrendezési tervekben szereplő gazdasági központ Eger felől csak a 
belterületen keresztül közelíthető meg, ezért szabályozni szükséges annak használatát és beépítését, 
abból a célból, hogy a teherforgalmat igénylő vállalkozások az 1. pontban leírt Gazdasági területen 
telepedjenek le. E területet – ami a régi TSz terület, és a tőle északra fekvő Pást-part alja és Káposztás 
területét, valamint a borászat területét kisvállalkozások és K+F tevékenységgel foglalkozó cégek 
számára kell fenntartani. A kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozások támogatása Egerszalókon 
mind a szőlészet-borászat, és gyógyászat ágazatában, mind a településen megtelepedett 3D 
animációval foglalkozó, GreenZero cégcsoport tevékenységében is indokolt. 
 
2.Sportkutatások, fejlesztések 
IT eszközökkel támogatott mérési és értékelési módszertan kidolgozása az edzők oktatására és 
versenysportolók technikájának javítására. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Szabó Zsolt: Innováció, 2002. 
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A TOP Egerszalókra alkalmazható specifikus céljai4: 
 
 

„Vonzó, biztonságos és funkciógazdag települési környezet létrehozása, települési környezeti 
állapot javítása” 

 
A népesség megtartásához járulhat hozzá a települési funkciók bővítése, az élhető és egészséges 
családbarát környezet kialakítása, a településbiztonság feltételeinek megteremtése. A cél a 
közterületek újbóli településszerkezetbe illesztése, funkcióváltásának elősegítése. 
A környezeti állapot javítása hozzájárul a lakosság életminőségének emelkedéséhez, ezáltal a 
lakosság helyben tartásához. A cél a környezeti állapot javítása a települési környezetvédelmi 
infrastruktúra fejlesztése révén. 
 
→Tervezett projektelemek: 
 

1. Faluközpont fejlesztése 
A Széchenyi utca, Kossuth Lajos utca, Sáfrány utca találkozásánál és annak környékén a jelenlegi 
kínálatot kiegészítő vállalkozások, kereskedelmi egységek letelepedésének segítése annak 
érdekében, hogy minél szélesebb árukínálat és magasabb minőséget nyújtó szolgáltatási paletta 
alakuljon ki. 
A településközpont közterületeinek, arculatának megújítása nem csak a helyi lakosok 
életminőségének javításában játszik szerepet, de a turizmus résztvevői is kedvezőbb képet kapnak a 
faluról, valamint a célirányosan, a gyógyfürdő látogatására érkező turistáknak kedvet ad a falu 
megismeréséhez, egyéb látnivalóihoz, szolgáltatásaihoz, helyi termékei megvásárlásához. 
 
2.Kisléptékű településfejlesztés: 
Belterületi járdafelújítások, buszöböl építések, útépítések, térfigyelő kamerarendszer bővítése, 
játszótér felújítása. 

 
 
A KEHOP Egerszalókra alkalmazható specifikus céljai: 

 
"A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi 
helyzetének és állapotának javítása." 

 
Az élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok erősítése: természetes élőhelyek feldaraboltságának 
(fragmentációjának) csökkentését és az élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok erősítését szolgáló 
táji léptékű élőhely-fejlesztési programok, a védett, ill. közösségi jelentőségű fajok szabad mozgását 
szolgáló infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, vonalas létesítmények természetkárosító, tájromboló, 
és a fajok vándorlását akadályozó hatásának mérséklése 
 
→Tervezett projektelemek: 
 

1. Patakmeder rehabilitációja, revitalizációja: 
A Laskó-patak ökológiai szerepének javítása érdekében a vízfolyás újabb rendezését úgy kell 
végrehajtani, hogy a biztonságos vízelvezetés mellett a leromlott élőhelyek természetessé 
alakuljanak a patak mentén. A talajerózióval veszélyeztetett területek biztosítása ahol lehet 
mérnökbiológiai módszerekkel kell, hogy történjen. A patak revitalizációja mellett a belterületi 
szakaszon a rekreációs szempontokat is figyelembe kell venni, hogy ezáltal élő, zöldfelületi kapcsolat 

                                                           
4
 2013. szeptember 30-ai munkaközi anyag 
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alakuljon ki a különböző patak menti zöldfelületi elemek (Pást park, focipálya, Jókai úti játszótér) 
között. A patak mentén biztosítani kell a végigjárhatóságot. Ahol lehetséges természetközeli sétány 
kialakítása indokolt. 

 
 
„A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének és 
társadalmi elfogadottságának javítása „ 

 
A közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok egységes szemléletben történő bemutatásához 
szükséges infrastrukturális háttér kialakítása: egységes megjelenésű hatósági és tájékoztató táblák 
kihelyezése, információs pontok kialakítása, tematikus bemutatóhelyek hálózatának kiépítése egy-
egy tájegységben, egyes közösségi jelentőségű, ill. védett fajok megőrzéséhez kapcsolódó célzott 
szemléletformálási tevékenységekhez szükséges infrastrukturális háttér kialakítása. 
 
 
→Tervezett projektelemek: 
 

1. Tájgazdálkodási bemutató tér 
A Tőkésvölgyben, 53 ha-os területen kerül kialakításra a Tájgazdálkodási bemutató tér, 
állatsimogatóval magyar őshonos háziállatokból, fenntartható energia berendezések bemutatásával, 
természetközeli játszótérrel, sportlehetőségekkel, különböző állatfajok bemutatása. 
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Jövőkép:  

„EGERSZALÓK – TEST ÉS LÉLEK GONDOZÓJA” 
Átfogó cél: 

Egerszalók gyógyvízére és változatos természeti környezetére alapozva testi, lelki és szellemi megújulást kínál 
látogatóinak. 

Tematikus célok (4-6 év): 

   „KEMÉNY” fejlesztési elemek       „LÁGY” fejlesztési elemek 

 

Szelíd tájhasználat 

� A tó horgászközponttá való fejlesztése        - Koncepció alapú településfejlesztés (a mozaik-szerű területfelhasználás  
� Patakmeder rehabilitációja            módosítások elkerülése) 

        

Energia-használat és korszerűsítés 

� Napelemek felszerelése az önkormányzati intézményekre  
� Konyha és iskolaépület energetikai korszerűsítése, felújítása 
� Tartalék termálkút fúrása 

               

Településközpont rehabilitáció, a településkép megóvása 

� Főtér program elindítása: közterület rehabilitáció,      - Hallgatói ötletpályázat a közterületek megtervezésére 
homlokzat-felújítások         - Egyetemekkel való együttműködés az épített értékek dokumentálásában 

� Kereszt felújítása 
  

Helyi adottságokhoz kötődő K+F, termék- és szolgáltatásfejlesztés 

� Szőlészeti-borászati, gyógyászati és sport animációs fejlesztési profilú    - A helyi termékfejlesztési, -előállítási folyamat során együttműködés a  
vállalkozások ösztönzése           környező településekkel (pl. Noszvaj – termesztés, terményfeldolgozás) 
         

Infrastruktúra fejlesztés 

� a Völgyfeltáró (K2) út továbbvezetése Verpelét felé  
� A Főtér program által az új és felújítandó légvezetékek földbe helyezése 
� Buszöböl építése a Gyógyfürdőnél és a Kristálydombi lakóparknál 
� Kerékpárút építés 
� Útfelújítás az Öreg-hegyi lakóparkban 
� Új gazdasági központ infrastruktúra fejlesztése 
� Belterületi járda felújítások 
� Térfigyelő kamerarendszer bővítése 

 

Élettel teli település 

� Sportpálya füvesítése, öntöző rendszer korszerűsítése      - WIFI, hot spot kialakítások a település több pontján 
� Játszóterek felújítása, funkcióbővítése
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1.2. A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA 

 

Prioritás 
Ágazati 

besorolás 
Fejlesztések 

Operatív programok 2014-2020 

Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs OP 

Terület- és 
Településfejlesztési 

OP 

I. 
Infrastruktúra 
fejlesztés 

a Völgyfeltáró (K2) út továbbvezetése 
Verpelét felé  

 X 

A Főtér program által az új és felújítandó 
légvezetékek földbe helyezése 

 X 

Buszöböl építések  X 

Kerékpárút építés  X 

Útfelújítás az Öreg-hegyi lakóparkban  X 

Új gazdasági központ infrastruktúra 
fejlesztése 

X  

Belterületi járda felújítások  X 

Térfigyelő kamerarendszer bővítése  X 

II. 
Településköz-
pont 
rehabilitáció 

Főtér program elindítása: közterület 
rehabilitáció, homlokzat-felújítások, 
közterületi látvány elemek kialakítása 

X  

Konyha és iskolaépület energetikai 
korszerűsítése, felújítása 

 X 

Sportpálya füvesítése, öntöző rendszer 
korszerűsítése 

 X 

Parkolóhelyek kialakítása  X 

Játszóterek felújítása, funkcióbővítése X  

III. 
Vállalkozói 
környezet 
fejlesztése  

Szőlészeti-borászati, gyógyászati és sport 
animációs fejlesztési profilú vállalkozások 
ösztönzése 

X  

Vállalkozói térkép készítése X  

Inkubátorház bővítésének támogatása X  

IV. 
Turizmusfej-
lesztés 

A tó horgászközponttá való fejlesztése X  

Barlanglakások felújításának folytatása  X 

Turisztikai területek fejlesztése X  

Golfpálya építés X  

Zarándokút kialakítása X  

Tartalék termálkút fúrása X  

Lovastusa (military), tereplovagló pálya 
kialakítása 

X  

Edzőtáborok helyszínének kialakítása X  

Tájgazdálkodási bemutató tér létrehozása X  

 
1. táblázat: A tervezett fejlesztések operatív programokhoz való illeszkedése 
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A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 

2.1. AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, A KIJELÖLÉS ÉS A LEHATÁROLÁS INDOKLÁSÁVAL 

 
A településfejlesztési stratégia 6 akcióterületet jelöl ki a SWOT analízisből, a külső és belső 
összefüggésekből levezethető célok és fejlesztések alapján. A területfelhasználásukban is jól 
elkülöníthető területek kijelölését nagyban meghatározta, hogy az ITS-ben megfogalmazott 
programok a valós igényekhez és települési léptékhez igazítva kerültek meghatározásra.  

 

az Akcióterületek elhelyezkedése 
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(1) Települési akcióterület 

 
A települési terület a falu belterülete, 
jellemzően a lakóterület és a faluközpont, 
ahol megtalálhatók a régi parasztházaktól a 
modern családi házakon át az intézményi 
épületekig rengeteg épülettípus, a terület 
mégis egységesen kezelendő:  

- az épített értékek megóvása,  
- az új épületek faluképbe illesztése, 

valamint  
- a közterületek egységes arculattal 

való felújítása a cél. 
 
A települési terület részletes fejlesztési 
feladatai: 

- Önkormányzati tulajdonú épületek 
napelem ellátása (polgármesteri hivatal, 
egészségház, faluház, óvoda, konyha, 
klubhelyiségek, közösségi épület /volt 
iskola épülete) 

- Sportöltöző építés (megkezdett 
beruházás) 

- Belterületi járda felújítások 
- Fő tér és közterületi látvány elemek kialakítása 
- Konyha épület energetikai korszerűsítése, felújítása 
- Sportpálya füvesítése, öntöző rendszer korszerűsítése (megkezdett beruházás) 
- 303 hrsz-ú patakmeder rendezése 
- a Laskó-patak ökológiai és rekreációs fejlesztése, természetközeli sétány kialakítása a patak 

mentén 
- Barlanglakások bemutatótér bővítése újabb barlanglakások felújításával és a kapcsolódó 

infrastrukturális beruházások 
Lehatárolás: Egerszalók belterülete. 
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(2) Horgász központ akcióterület 

 
A Laskó-patakon duzzasztott Egerszalóki-tó 
az egri Bükkalja legnagyobb felszíni vize. 
A jelenleg horgászati célra hasznosított tó 
horgászati központ kialakítása céljára 
tovább fejleszthető:  
-a Horgásztó körüli út és pihenőpark 
kialakításával, 
- kiszolgáló szociális (zuhanyzó, WC), 
kereskedelmi épülettel, 
- esőbeállóval, 
- horgászpiaci értékesítéssel, 
- halsütő kocsival, 
- horgászverseny szervezésével, 
- parkoló kialakítással, 
- csónak használattal, és 
- sátorozási lehetőséggel. 
 
Lehatárolás: 
A Horgász központ lehatárolása részben – a 
tó elhelyezkedése által – adott, a tóparti 
terület lehatárolását pontosítani kell a 
horgászati célú felhasználásra. 

 
 
 

(3) Gazdasági akcióterület 

 
A terület a Bella-Hungária Kft. székhelyétől 
északkeletre, a belterület déli végén 
található, jelenleg mezőgazdasági terület.  
A hatályos településrendezési tervekkel 
ellentétben a település gazdasági 
központját e területen javasoljuk kialakítani. 
A Gazdasági akcióterület megközelítése 
nem generál tranzitforgalmat a településen, 
valamint a K2 út tervezett folytatása kiváló 
feltárást biztosít. 
 
Lehatárolás: 
Napsugár út telkei – Laskó patak – és a 2416 
sz. Gyöngyös-Verpelét-Eger összekötő útról 
leágazó Posta út által határolt terület. 
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(4) Turisztikai akcióterület 

 
Egerszalók fő turisztikai látványosságai 
gyógyfürdő és környékén csoportosulnak.  
Itt találhatók a gyógyfürdő mellett a 
sódomb és hévízforrás, a közelben a 
kaptárkövek és barlangok, a Maklyán 
várrom, tufába vájt juhhodály, a Kőbojtár. 
A turizmus generálta forgalom nagy része 
Eger felől érkezik, amelyet a város és 
Egerszalók Turisztikai akcióterülete között 
kiépített K2 út tett közvetlenül lehetővé.  
Az akcióterület északi részén a tervezett 
golfpálya kerül kiépítésre, tőle nyugatra 
pedig a Tájgazdálkodási bemutató tér. 
A golfpálya mintegy 170 ha területen kerül 
kialakításra, 18 lyukú, nemzetközi 
versenyekre is alkalmas játéktérrel, 
sportkomplexummal, edzőpályákkal, 
apartmanokkal. 
A Tőkésvölgyben, 53 ha-os területen kerül 
kialakításra a Tájgazdálkodási bemutató tér, 
állatsimogatóval magyar őshonos 
háziállatokból, fenntartható energia 

berendezések bemutatásával, természetközeli játszótérrel, sportlehetőségekkel, különböző 
állatfajok bemutatása. 
 
Lehatárolás: 
Délen és délkeleten a közigazgatási határ, északon a Hársas, és a Tőkés-völgy, keleten pedig a 
belterület. 
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(5) Rekreációs és sport központ akcióterület 

 
A terület az Öreg-hegyi lakópark alatt, a 
fürdő északi szomszédjában elhelyezkedő, 
jelenleg kistelkes, hétvégi házas 
üdülőterületként kiszabályozott terület, 
amely az utóbbi években csak elenyésző 
mértékben épült be, és további nagyarányú 
építés nem várható. 
A terület néhány nagytelkes, lovas 
turisztikai, vagy falusi turizmussal foglalkozó 
birtok kialakítására alkalmas. 
 
Lehatárolás: 
Északon az Öreg-hegyi lakópark és 
mezőgazdasági terület, keleten az Ady Endre 
út, délen a K2 út. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(6) K+F és kisvállalkozási akcióterület 

 
Egerszalók volt TSz területe, valamint a tőle 
északra fekvő, gazdasági területként kijelölt 
mezőgazdasági területek, és a feltáró út 
túloldalán lévő borászat területe. 
Mivel a terület megközelítéséhez a 
településen való áthaladás szükséges, ezért 
nagy forgalmat vonzó gazdasági 
tevékenység végzése itt nem célszerű (lásd: 
Gazdasági akcióterület). Az akcióterületet 
kisvállalkozások, és kutatás-fejlesztési 
tevékenységgel foglalkozó cégek 
telephelyei számára javasolt kialakítani. 
 
Lehatárolás: 
Délen a Széchenyi István út, keleten a 
Laskó-patak, nyugaton a gazdasági út és a 
borászat területe, északon a 0121 hrsz-ú 
árok. 
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2.2. AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN A MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK 
ÖSSZEFOGLALÓ JELLEGŰ BEMUTATÁSA, A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE 

 

Project neve 
Project 

helyszíne  
Project rövid leírása 

Kapcsolódás a 
célrendszerhez 

Fejlesztés 
ütemezése 

Fejlesztés 
hatása 

Akcióterületen kívüli fejlesztések 
Völgyfeltáró (K2) út 
folytatása 

Alsórét, 
Pincevölgy alja 

A K2 út - 24129 sz. út 
csomópontjától átkötés a 
Posta útig, és annak 
kiszélesítése a Széchenyi 
István úti csomópontig 

Vonzó, biztonságos és 

funkciógazdag települési 

környezet 

 

2015. 

térségi 

Kerékpárút építése Egerszalók-
Hőforrás Gyógy- 

és Wellness 
fürdőtől Eger 
felé az Eger-
Egerszalók 

összekötő úton, 
és az Ady Endre 
úton a Demjéni 

határtól a 
belterület déli 

részéig 

Az Egerszalók-Hőforrás 
Gyógy- és Wellness 

fürdőtől Eger felé az Eger-
Egerszalók összekötő úton, 
valamint a kerékpárút Ady 

Endre úton a Demjéni 
határtól a belterület déli 

részéig való bevezetésére 

Vonzó, biztonságos és 
funkciógazdag települési 

környezet 

2015. 

térségi 

Zarándokút kialakítása  A település hitéleti 
szerepének, és az igen 
népszerű Egerszalóki 
Ifjúsági Találkozó és 

Lelkigyakorlat 
programjának 
gazdagítására 

zarándokutak kialakítása 
és szervezése, az év többi 
részében is. A zarándokok 

és egyéb célcsoportok 
számára zarándok- és 
lelkigyakorlatos ház 

kialakítása. 

Vonzó, biztonságos és 
funkciógazdag települési 

környezet 

2016. 

országos 

Települési akcióterület 
Önkormányzati 
tulajdonú épületek 
napelem ellátása 

több helyszín Polgármesteri hivatal, 
egészségház, faluház, 
óvoda, konyha, 
klubhelyiségek, közösségi 
épület /volt iskola épülete 
napelemmel való ellátása 

Környezeti és 
energetikai hatékonyság 

- Megújuló 
energiaforrások 

alkalmazása 

 

2015. 

települési 

Sportpálya felújítása  Sportöltöző építés, 
füvesítés, öntöző rendszer 

korszerűsítése 

Környezeti és energetikai 
hatékonyság- 

szemléletformálás 

2015. 
 

Belterületi járda 
felújítások 

 

  Vonzó, biztonságos és 

funkciógazdag települési 

környezet 

2016. 

 
települési 

Főtér program településközpont A Főtér és környéke a 
határoló térfalainak, 

épületeinek külső 
felújítására, a program 

által kijelölt terület 
zöldfelületeinek, 

közparkjainak, kerítéseinek 
rendezése, létrehozása, 
felújítása, gyalogosbarát 

közterületek kialakítása. A 
település környezetét és 

megjelenését javító 
kisléptékű infrastruktúra-

fejlesztések (zárt árok, 

Vonzó, biztonságos és 

funkciógazdag települési 

környezet,  

Egerszalók 

népességmegtartó és 

népességvonzó 
képességének javítása és 

kiegyensúlyozott 

társadalmi viszonyainak 

megteremtése 

2016. 

 
települési 
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igényesebb burkolat 
kialakítása) 

 

Konyha épület 
energetikai 
korszerűsítése, 
felújítása 

Kossuth u. 69. Konyha épület energetikai 
korszerűsítése, felújítása, 
nyugdíjas klub és közösségi 
ház épületeinek felújítása 
hőszigetelés, lábazatok 
megerősítése 

Környezeti és 
energetikai hatékonyság  

2015. 

települési 

Iskola épület 
fűtésrendszerének 
felújítása 

  
Környezeti és 

energetikai hatékonyság  

2015. 

települési 

Patakmeder 
rehabilitációja, 
revitalizációja 

303 hrsz., Laskó 
patak 

A Laskó-patak ökológiai és 
rekreációs szerepének 

javítása és megteremtése, 
a patak menti zöldfelületi 

kapcsolatok fejlesztése 

Táji adottságoknak 

megfelelő tájhasználat 

 

2016. 

települési 

Barlanglakások 
felújításának folytatása 

 Bemutatótér bővítése 
újabb barlanglakások 

felújításával és a 
kapcsolódó 

infrastrukturális 
beruházások 

Több lábon álló gazdaság 

 

2015. 

térségi 

Játszótér felújítása, 
funkcióbővítése 

Jókai úti 
játszótér és az 

óvoda játszótere 

 Egerszalók 

népességmegtartó és 

népességvonzó 
képességének javítása és 

kiegyensúlyozott 

társadalmi viszonyainak 

megteremtése 

2014. 

települési 

Kereszt felújítása Széchenyi út   2016. 
települési 

Öreghegyi lakópark 
útfelújítása 

Fácán utca – 
Rigó utca által 

határolt terület 

 Egerszalók 

népességmegtartó és 

népességvonzó 
képességének javítása és 

kiegyensúlyozott 

társadalmi viszonyainak 

megteremtése 

2016. 
települési 

Buszöböl építés Kristálydombi 
lakópark 

 2015. 
települési 

Térfigyelő 
kamerarendszer 
bővítése 

  2015. 

települési 

Horgász központ akcióterület 
Horgásztó körüli út és 
pihenőpark kialakítása 

 

 Út és pihenőpark: 
kiszolgáló szociális 
(zuhanyzó, WC), 
kereskedelmi épülettel, 
esőbeállóval, horgászpiaci 

értékesítéssel, halsütő 
kocsival, horgászverseny 
szervezésével, parkoló 

kialakítással, csónak 
használattal, és sátorozási 

lehetőséggel 

Táji adottságoknak 

megfelelő tájhasználat 

 

2017. 

 
települési 

Gazdasági akcióterület 
Infrastruktúra 
fejlesztése 

 Útépítés, közmű ellátás Egerszalók 

népességmegtartó és 

népességvonzó 
képességének javítása és 

kiegyensúlyozott 

társadalmi viszonyainak 

megteremtése 

2016. 

 
települési 

Turisztikai akcióterület 
Tartalék termálkút 
fúrása 

Gyógyfürdő  Táji adottságoknak 

megfelelő tájhasználat 

2015. 
 

települési 
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Buszöböl építés  

Gyógyfürdő 
előtt 

 Egerszalók 

népességmegtartó és 

népességvonzó 
képességének javítása és 

kiegyensúlyozott 

társadalmi viszonyainak 

megteremtése 

2015. 

 

Tájgazdálkodási 
bemutató tér 

Tőkésvölgy 53 ha-os területen 
állatsimogató magyar 
őshonos háziállatokkal, 
fenntartható energia 
berendezések bemutatása, 
természetközeli játszótér, 
sportlehetőségek, 
különböző állatfajok 
bemutatása 

Táji adottságoknak 

megfelelő tájhasználat 

 

2016. 

 

Golfpálya Hársas 170 ha, 18 lyukú golfpálya, 
nemzetközi versenyekre 

alkalmas játéktér, 
sportkomplexum: 

edzőpályák, apartmanok 

Táji adottságoknak 

megfelelő tájhasználat 

 

2015. 

 

Rekreációs és sportközponti akcióterület 
Edzőtáborok 
helyszínének kialakítása 

 Edző-központ kialakítása, 
amely nem a versenyek, 
hanem az edzőtáborok, 
felkészülések számára 
alkalmas: tornaterem, 
konditerem, szauna, és 

speciális, sportágra 
jellemző edzőtér 

kialakításával. 

Több lábon álló gazdaság 

 

2016.  
települési 

Lovastusa (military) 
pálya 

 Lovastusa versenyek 
rendezéséhez lelátók, 

parkolók, pályák, fedett 
csarnok, állások, bírói 

torony, ügető, 
sövénytokos és cross 

szakaszok, stb. kialakítása. 

Táji adottságoknak 

megfelelő tájhasználat 

 

2016.  

K+F és kisvállalkozási akcióterület 
Infrastruktúra-fejlesztés  Útépítés, közműellátás Több lábon álló gazdaság 2015.  

települési 

 
A kijelölt akcióterületek jellemzőit megvizsgálva a következő szempontok alapján rangsort szükséges 
meghatározni a fejlesztések között:  

• indokoltság, szükségesség:  
- a fejlesztések által érintett lakosság száma és szociális helyzete,  

- az akcióterületi fejlesztések időszerűsége,  

- a fejlesztések lakosság általi elfogadottsága és támogatottsága,  

• hatások:  
- az akcióterületi fejlesztések hatása a település egészére,  

- az akcióterület jelentősége a település lakófunkciójára nézve,  

- az akcióterületi fejlesztések gazdasági és társadalmi multiplikátor hatása,  

• finanszírozás és fenntarthatóság:  
- a támogatási források megszerzésének lehetősége és esélye,  

- a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagysága,  

- a bevonható magánforrások mértéke,  

- a létrehozott kapacitások fenntarthatósága.  
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A kialakult prioritási sorrend összességében a megvalósítás ütemezését is befolyásolja, ahogyan azt 
az alábbi táblázat alapján is kirajzolódik.  
  

Akcióterületek 
javasolt prioritási 

sorrendje 

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Települési akcióterület X          

Horgász központ 
akcióterület     X      

Gazdasági akcióterület   X        

Turisztikai akcióterület X          

Rekreációs és 
sportközponti 
akcióterület 

   X       

K+F és kisvállalkozási 
akcióterület  X         

1. táblázat: Az akcióterületi fejlesztések ütemezése 

 
 

2.3.  A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI 
TERVE 

Project neve 
Project 

helyszíne 
Project rövid leírása 

Project 
gazda 

Előkészítetts
ég 

Megvalósítás 
kezdete és vége 

Költség 
(Ft) 

Forrás 

Települési akcióterület: 

Önkormányzati 
tulajdonú 
épületek napelem 
ellátása 

több 
helyszín 

Polgármesteri hivatal, 
egészségház, faluház, 
óvoda, konyha, 
klubhelyiségek, 
közösségi épület /volt 
iskola épülete 
napelemmel való 
ellátása 

önkormányzat 
koncepció 

szint 
2015 2015 50 000 000 

KEOP-2014-
4.10.0/F 
Önkormányzat
ok és 
intézményeik 
épületenergeti
kai fejlesztése 
megújuló 
energiaforrás 
hasznosításáva
l kombinálva a 
konvergencia 
régiókban 

Sportpálya 
felújítása 

 

Sportöltöző építés, 
füvesítés, öntöző 
rendszer 
korszerűsítése 

önkormányzat folyamatban 2015 2015 
100 000 

000 
MLSZ Megyei 
Igazgatósága 

Belterületi járda 
felújítások 
 

belterület  önkormányzat 
koncepció 

szint 
2016 2016 80 000 000 ERFA 

Főtér program 
településkö

zpont 

A Főtér és környéke a 
határoló térfalainak, 
épületeinek külső 
felújítására, a program 
által kijelölt terület 
zöldfelületeinek, 
közparkjainak, 
kerítéseinek 
rendezése, 
létrehozása, felújítása. 
A település 
környezetét és 

önkormányzat 
koncepció 

szint 
2016 2017 

100 000 
000 

ERFA 
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megjelenését javító 
kisléptékű 
infrastruktúra-
fejlesztések (zárt árok, 
igényesebb burkolat 
kialakítása) 

Konyha épület 
energetikai 
korszerűsítése, 
felújítása 

Kossuth u. 
69. 

Konyha épület 
energetikai 
korszerűsítése, 
felújítása, nyugdíjas 
klub és közösségi ház 
épületeinek felújítása 
hőszigetelés, 
lábazatok 
megerősítése 

önkormányzat 
koncepció 

szint 
2015 2016 20 000 000 

KEOP-2014-
4.10.0/F 
Önkormányzat
ok és 
intézményeik 
épületenergeti
kai fejlesztése 
megújuló 
energiaforrás 
hasznosításáva
l kombinálva a 
konvergencia 
régiókban 

Iskola épület 
fűtésrendszerének 
felújítása 

  önkormányzat 
koncepció 

szint 
2015 2016 10 000 000 

Patakmeder 
rehabilitációja 

303 hrsz   
koncepció 

szint 
2016 2017  KEHOP 

Barlanglakások 
felújításának 
folytatása 

 

Bemutatótér bővítése 
újabb barlanglakások 
felújításával és a 
kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások 
 

önkormányzat 
pályázat 
beadva 

2015 2016  

EGT és Norvég 
Társfinanszíroz
ási 
Mechanizmuso
k 2009-2014. 
/Norvég Alap/ 
„Kulturális és 
természeti 
örökség 
megőrzése és 
megújítása” 
 

Játszótér felújítása 

Jókai úti 
játszótér és 
az óvoda 
játszótere 

 önkormányzat 
koncepció 

szint 
2014 2015 60 000 000  

Kereszt felújítása 
Széchenyi 
út 

 önkormányzat 
koncepció 

szint 
2016 2016   

Öreghegyi 
lakópark 
útfelújítása 

Fácán utca 
– Rigó utca 
által 
határolt 
terület 

 önkormányzat 
koncepció 

szint 
2016 2017 

15 000 
Ft/m2 

 

Buszöböl építés 
Kristálydom
bi lakópark 

 önkormányzat 
koncepció 

szint 
2015 2015 3 000 000  

Térfigyelő 
kamerarendszer 
bővítése 

  önkormányzat 
koncepció 

szint 
2015 2015   

Horgász központ akcióterület: 

Horgásztó körüli 
út és pihenőpark 
kialakítása 
 

 

Út és pihenőpark: 
kiszolgáló szociális 
(zuhanyzó, WC), 
kereskedelmi 
épülettel, 
esőbeállóval, 
horgászpiaci 
értékesítéssel, halsütő 
kocsival, 
horgászverseny 
szervezésével, parkoló 
kialakítással, csónak 
használattal, és 
sátorozási 
lehetőséggel 

önkormányzat 
koncepció 

szint 
2017 2018 50 000 000  

Gazdasági akcióterület: 

Infrastruktúra 
fejlesztése 

 útépítés, közműellátás   2016 2018   
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Turisztikai akcióterület: 

Tartalék termálkút 
fúrása 

Gyógyfürdő    2015 2016   

Buszöböl építés  
Gyógyfürdő 

előtt 
   2015 2015 3 000 000  

Tájgazdálkodási 
bemutató tér 

Tőkésvölgy 

53 ha-os területen 
állatsimogató magyar 
őshonos 
háziállatokkal, 
fenntartható energia 
berendezések 
bemutatása, 
természetközeli 
játszótér, 
sportlehetőségek, 
különböző állatfajok 
bemutatása 

 

 

Fehér 
Kereszt 

Állatvédő 
Liga 

Nonprofit 
Szervezet, 
partnerek: 
Gödöllői 
Egyetem 

Vadgazdálko
dási 

Tanszéke, 
Nyíregyházi 
Állatpark, 

Bükki 
Nemzeti 

Park, 
önkormányz

at 

 2016 2018 50 000 000 magán tőke 

Golfpálya Hársas 

170 ha, 18 lyukú 
golfpálya, nemzetközi 
versenyekre alkalmas 
játéktér, 
sportkomplexum: 
edzőpályák, 
apartmanok 

magán 
beruházó 

településren
dezési terv 

szint 
2015 2017 

500 000 
000 

magán tőke 

Rekreációs és sportközponti akcióterület: 

Edzőtáborok 
helyszínének 
kialakítása 

 

Edző-központ 
kialakítása, amely nem 
a versenyek, hanem az 
edzőtáborok, 
felkészülések számára 
alkalmas: tornaterem, 
konditerem, szauna, 
és speciális, sportágra 
jellemző edzőtér 
kialakításával. 

önkormányz
at és/vagy 

egyéb 
beruházó 

 2016 2018 
100 000 

000 
magán tőke 

Lovastusa 
(military) pálya 

 

Lovastusa versenyek 
rendezéséhez lelátók, 
parkolók, pályák, 
fedett csarnok, 
állások, bírói torony, 
ügető, sövénytokos és 
cross szakaszok, stb. 
kialakítása. 

önkormányz
at és/vagy 

egyéb 
beruházó 

 2016 2017  magán tőke 

K+F és kisvállalkozási akcióterület: 

Infrastruktúra-
fejlesztés  

 
Útépítés, közmű 
ellátás 

  2015 2018   

8. táblázat: A településfejlesztési akciók vázlatos terve 
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2.4.  AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE 
SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIA 
CÉLJAIHOZ 

Project neve 
Project 

helyszíne 
Project rövid leírása 

Project 
gazda 

Előkészít
ettség 

Megvalósítás 
kezdete és vége 

Költség 
(Ft) 

Forrás 

Akcióterületeken kívüli fejlesztések: 

Völgyfeltáró (K2) 
út folytatása 

Alsórét, 
Pincevölgy 

alja 

A K2 út - 24129 sz. út 
csomópontjától átkötés a 
Posta útig, és annak 
kiszélesítése a Széchenyi 
István úti csomópontig 

önkormá
nyzat 

tanulmán
yterv 

2015 2018 
15 000 
Ft/m2 

ERFA és 
Kohéziós Alap 
KÖZOP-3.5.0-
09-11 KÖZOP 
Kiemelt 
Felhívás - 
Térségi 
elérhetőség 
javítása 

Kerékpárút 
építése 

Gyógy- és 
Wellness 

fürdőtől Eger 
felé az Eger-
Egerszalók 
összekötő 
úton, és az 
Ady Endre 

úton a 
Demjéni 

határtól a 
belterület déli 

részéig 

Hőforrás Gyógy- és 
Wellness fürdőtől Eger felé 
az Eger-Egerszalók 
összekötő úton, valamint a 
kerékpárút Ady Endre úton 
a Demjéni határtól a 
belterület déli részéig való 
bevezetésére. 

önkormá
nyzat 

terv 
készült 

2015 2016 
10 000 
Ft/m2 

ERFA 

Zarándokút 
kialakítása 

Egerszalóki 
templom és 
plébánia – 

Eger 
Főszékesegyh

áz 

A település hitéleti 
szerepének, és a népszerű 

Egerszalóki Ifjúsági 
Találkozó és Lelkigyakorlat 

programjának 
gazdagítására 

zarándokutak kialakítása 
és szervezése, az év többi 

részében is. 

egyház 
koncepci

ó szint 
2016 2017   

 
 
 

ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM (AMENNYIBEN A TELEPÜLÉSEN TALÁLHATÓ SZEGREGÁLT VAGY 
SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLET) 

 
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 35. 
§-a szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű 
csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő 
célokat.  
Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a 
települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét 
és végrehajtásuk tervezett ütemezését. 
Az anti-szegregációs terv megvizsgálja, hogy a településen van-e szegregált lakókörnyezet (telep, 
telepszerű lakókörnyezet), ha igen, akkor feltárja ezen területek problémáit (társadalmi, szociális, 
egészségügyi helyzet, terület közszolgáltatásokkal való ellátás - különös tekintettel az oktatásra, 
egészségre káros környezeti viszonyok, infrastrukturális ellátottság stb.) és elemzi, hogy a tervezett 
városfejlesztések (területi és ágazati programok) hogyan befolyásolják a területi szegregációt. 
 
Egerszalók esetében a községet, méretéből és lakosságszámából adódóan a vizsgálat során nem 
bontottuk további településrészekre, a terület szegregátum kategóriába tartozásának vizsgálatakor a 
teljes közigazgatási területet vettük alapul.  



Egerszalók község integrált településfejlesztési stratégiája 2014.              28 

A teljes közigazgatási terület, mint vizsgálati alap meghatározását önkormányzati tájékoztatás, 
valamint helyszíni bejárás is alátámasztja, nincsen a községben a többitől jelentősen leszakadt telep, 
telepszerű környezet, a hátrányos helyzetű lakosság megjelenése szórt jelleget mutat. 
 
A fejezetet az Útmutató Az Integrált Városfejlesztési Stratégia helyzetelemzésének elkészítéséhez 
szükséges adatokról, a „Városrehabilitáció 2007-2013-ban” című városrehabilitációs kézikönyvben 
előírt módszertan alapján készítettük, mely az Integrált Városfejlesztési Stratégia helyzetelemző 
részének elkészítéséhez szükséges adatokat és azok elérhetőségét tartalmazza.  
Az útmutató egységes szerkezetben mutatja be a 2001. évi és 2011. évi Népszámlálásból, az 
önkormányzatok számára ingyenesen elérhető TEIR (Területfejlesztési és Területrendezési 
Információs Rendszer) adatbázisból és egyéb, főként az önkormányzati nyilvántartásokból 
előállítandó adatokat és tartalmazza az antiszegregációs terv elkészítéséhez szükséges adatigényt.  
 

1. tábla: Gazdasági helyzetelemzést segítő adatok 

 

     

Regisztrált 
vállalkozások 
száma- 
GFO11 2012 [db] 

474 Regisztrált 
őstermelők száma 
2012 [db] 

138 

Regisztrált társas 
vállalkozások 
száma - GFO'11 
2012 [db] 

126 

Regisztrált jogi 
személyiség 
nélküli társas 
vállalkozások 
száma - GFO'11 
2012 [db] 

32 

Regisztrált jogi 
személyiségű 
vállalkozások 
száma - GFO'11 
2012 [db] 

94 

Működő 
vállalkozások 
száma 2010 [db] 
 
 
 
 
 

145 
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Működő vállalkozások száma 
nemzetgazdasági áganként (2010.) 
 
Az adat a gazdasági tevékenységek 
2008. január 1-jétől érvényes egységes 
ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR 
'08) alapján került gyűjtésre, ezért a 
korábbi évekkel egy idősorban nem 
összevethetők. A KSH ezen adatok 
közlését 2 éves késéssel hozza 
nyilvánosságra, mivel azok statisztikai 
vagy adóforrásokból utólag beszerzett, 
tényleges tárgyévi adatok, melyeket a 
tárgyévi adóbevallások feldolgozása 
után bocsát a KSH rendelkezésére a 
NAV. 
 
 

 
Mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, 
halászat:                       
7 db 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ipar-építőipar:  
 
29 db 
 
 
 
 
 
 
 
Feldolgozóipar:  
13 db 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Építőipar:  
15 db 
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Szolgáltatásokban:  
109 db 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kereskedelem, 
gépjárműjavítás: 
24 db 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szállítás, 
Raktározás:  
8 db 
 
 
 
 
 
 
 
Szálláshely-
szolgáltatás, 
vendéglátás:  
18 db 
 
 
 
 
 
 
Információ, 
kommunikáció:  
5 db 
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Pénzügyi, 
biztosítási 
tevékenység:  
8 db 
 
 
 
 
 
 
Ingatlanügyletek: 
5 db 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakmai, 
tudományos, 
műszaki 
tevékenység:  
13 db 
 
 
 
 
 
Adminisztratív és  
szolgáltatást 
támogató 
tevékenység:  
4 db 
 
 
 
 
 
Oktatás 
nemzetgazdasági 
ágban:  
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5 db 
 
 
 
 
 
 
 
Humán-
egészségügyi,  
szociális ellátás 
nemzetgazdasági 
ágban: 
9 db 
 
 
 
 
Művészet, 
szórakoztatás,  
szabadidő 
nemzetgazdasági 
ágban: 
8 db 
 
 
 
 
Egyéb 
szolgáltatás 
nemzetgazdasági 
ágban:  
2 db 
 
 
 
 

Kiskereskedelmi 
üzletek száma 
(humán 
gyógyszertárak 
nélkül) 
(2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Élelmiszer 
vegyesüzletek és 
áruházak száma 
2012 [db] 

6 

Ruházati szaküzletek 
száma 2012 [db] 

1 

Zöldség-, 
gyümölcsszaküzletek 
száma 2012 [db] 

1 

Kenyér-, pékáru- és 
édességszaküzletek 
száma 2012 [db] 

1 

Nagykereskedelmi 
raktárak száma 

5 
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összesen 2012 [db] 

Élelmiszer-
nagykereskedelmi 
raktárak száma 2012 
[db] 

2 

Festékek, vasáruk, 
barkács- és építési 
anyagok 
szaküzleteinek száma 
2012 [db] 

2 

Gép, berendezés 
nagykereskedelmi 
raktárak száma 2012 
[db] 

2 

Termelői 
borkimérések száma 
2012 [db] 

12 

Gépjárműalkatrész 
nagykereskedelmi 
raktárak száma 2012 
[db] 

1 

llatszerszaküzletek 
száma 2012 [db] 

1 

Virág- és kertészeti 
szaküzletek száma 
2012 [db] 

1 

Egyéb iparcikkek 
szaküzleteinek száma 
2012 [db] 

3 

Vendéglátóhelyek 
száma  

23  

 
 

Italüzletek és zenés 
szórakozóhelyek 
száma 2012 [db] 

10 

Éttermek, büfék 
száma 2012 [db] 

11 
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Munkahelyi, 
rendezvényi és 
közétkeztetést végző 
vendéglátóhelyek 
száma 2012 [db] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Összes szálláshely 
szállásférőhelyeinek 
száma 
(kereskedelemi és 
magánszállásadás) 

1551 

 
 
 
 
 
  

Kempingek száma 
2012[db] 

1 
 

Kempingek 
szállásférőhelyeinek 
száma 2012 [db] 

60 
 

Üdülőházak száma 
2012 [db] 

3 

Üdülőházak 
szállásférőhelyeinek 
száma 2012 [db] 

73 

Panziók száma 2012 
[db] 

1 

Panziók 
szállásférőhelyeinek 
száma 2012 [db] 

21 

Szállodák száma 
2012 [db] 

3 

Szállodák 
szállásférőhelyeinek 
száma 2012 [db] 

727 

Egyéb (2009-ig 
magán) szálláshelyek 
férőhelyeinek száma 
összesen 2012 [db] 
 

670 

 
 

Egyéb (2009-ig 
magán) szálláshelyek 
vendéglátóinak 
száma 2012 [db] 

87 

Vendégforgalom 70890 
 
 
 
 

 Vendégek száma 
összesen a 
kereskedelmi 
szálláshelyeken 2012 
[fő] 

60567 
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Külföldi vendégek 
száma a 
kereskedelmi 
szálláshelyeken 2012 
[fő] 

4031 
 

Vendégek száma a 
szállodákban 2012 
[fő] 

57759 
 

Külföldi vendégek 
száma a 
szállodákban 2012 
[fő] 

3600 

Vendégek száma a 
panziókban 2012 [fő] 

190 

Külföldi vendégek 
száma a panziókban 
2012 [fő] 

4 

Vendégek száma az 
üdülőházakban 2012 
[fő] 

1575 

Külföldi vendégek 
száma a 
üdülőházakban 2012 
[fő] 

153 

Vendégek száma a 
kempingekben 2012 
[fő] 

 
1043 

Külföldi vendégek 
száma a 
kempingekben 2012 
[fő] 

274 

Egyéb (2009-ig 
magán) szálláshelyek 
vendégeinek száma 
2012 [fő] 

10323 
 

Egyéb (2009-ig 
magán) 
szállásadóhelyek 
külföldi vendégeinek 
száma 2012 [fő] 

1117 

Vendégéjszaka 
száma összesen 
(kereskedelmi és 
magánszállásadás) 

161759 Vendégéjszakák 
száma a 
kereskedelmi 
szálláshelyeken 2012 
[db] 

137828 

Külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma a 
kereskedelmi 
szálláshelyeken 2012 

10673 
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[db] 

Vendégéjszakák 
száma a 
szállodákban  
2012 [db] 

131803 

Külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma a 
szállodákban  
2012 [db] 

9748 

Vendégéjszakák 
száma a panziókban 
2012 [db] 

431 

Külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma a panziókban 
2012 [db] 

8 

Vendégéjszakák 
száma a 
kempingekben 2012 
[db] 

2828 

Külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma a 
kempingekben  
2012 [db] 

559 

Vendégéjszakák 
száma az 
üdülőházakban 2012 
[db] 

2766 

Külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma az 
üdülőházakban 2012 
[db] 

358 

Egyéb (2009-ig 
magán) szálláshelyek 
vendégéjszakáinak 
száma 2012 [db] 

23931 

Egyéb (2009-ig 
magán) szálláshelyek 
külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakáinak 
száma 2012 [db] 

2831 

Kivetett iparűzési 
adó (2014) 

nettó árbevétel 1,5%-a, napi átalány: 3000Ft/nap 
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Iparűzési adó 
(1000Ft) 
Az adatot 2 éves 
késéssel hozza 
nyilvánosságra a 
Magyar Államkincstár, 
mivel az önkormányzati 
beszámolók a tárgyévet 
követően kerülnek 
leadásra, melyek 
feldolgozása 
időigényes.  

 

 
 

2. tábla: Társadalmi helyzetre vonatkozó adatok 
 

 

Állandó lakosság (fő) 
(2013.) 

1878 fő 

Lakónépességen belül az alábbi korcsoportok aránya 
(2011.): 
0-14 éves (fiatal korúak) 
15-59 éves (aktív korúak) 
60-x éves (időskorúak) 
 

 
16%   (301 fő) 
63 %  (1186 fő) 
21%   (402 fő) 
 

Nyilvántartott álláskeresők száma  
(AFSZ 2014. jún. 20.) 

135fő 

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú 
népesség %-ában  
(AFSZ 2013.) 

11,5% 

Pályakezdők aránya a nyilvántartott álláskeresők 
körében (KSH, 2012. dec. 20.) 

11,7% 

180 napon túli nyilvántartott álláskeresők aránya a 
munkavállalási korú népességből  
(KSH, 2012. dec. 20.) 

 
8,7% 

Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma 
(KSH Statinfo 2012) 

76fő 
(ebből 31férfi és 45nő) 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya a nyilvántartott álláskeresők körében 
(KSH, 2012. dec. 20.) 

49,7% 

Középiskolai (szakmunkásképző, szakiskola, 
szakközépiskola, technikum, gimnázium) végzettségű 
nyilvántartott álláskeresők száma 
(KSH Statinfo 2012) 

37fő 

Felsőfokú (egyetem, főiskola) végzettségű nyilvántartott 
álláskeresők száma 
(KSH Statinfo 2012) 

8fő 

Fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskeresők száma 
(KSH Statinfo 2012) 

146fő 

Szellemi foglalkozásúak aránya a nyilvántartott 
álláskeresők körében 
(KSH, 2012. dec. 20.) 

14,6% 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 20,2% 
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arányában  
(KSH 2011. népszámlálás) 

(273 fő) 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 
(TeIr 2001. január) 

52% 
A megyében a 2. legrosszabb kategóriába 
tartozik, Egerbaktával áll azonos szinten, 
csak Verpelét, Tarnaszentmária, Kerecsend 
van rosszabb helyzetben a megyében. 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 
(TeIr 2001. január) 

42% 
A megyében a 2. legjobb kategóriába 
tartozik, Eger, Ostoros, Andornaktálya és 
Maklár, utána Felsőtárkánnyal, Novajjal, 
Egerszóláttal áll azonos szinten. 

 
Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül  
2014. június (www.afsz.hu) 
 

10,00% 

 
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktívkorúakon belül (szegregációs mutató) 
 

  
45 %5 
(609 fő / 1350 fő) 
 

 
  

                                                           
5 AFSZ 2014. jún. 20-i adat 
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3. tábla: Lakókörnyezet minőségére vonatkozó adatok 

 Települési 
szintű adat 

 

Lakásállomány  
(2012) 

775db 

 
Lakásállomány   

Épített lakások száma (üdülők nélkül)  
(Használatba vételi engedélyt kapott 
lakások) 
(T-STAR, 2012) 

 
3db 

 
Megszűnt lakások száma T-Star  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

A lakások és lakott üdülők alapterület 
szerinti aránya (2012.): 
egyszobás lakás 
kétszobás lakás (a másfél szobásokkal 
együtt) 
háromszobás lakás (a két és 
félszobásokkal együtt) 
négy vagy több szobás lakás (a három és 
félszobásokkal együtt) 

 
 
29 
156 
 
258 
 
332 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba 
bekapcsolt lakások száma (db) 
(TEIR, 2011) 

775 

Közüzemi ivóvízvezeték hálózat hossza 
(km) 
(TEIR, 2011) 

19,2 
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Közcsatorna hálózatba bekapcsolt 
lakások száma (db) 
(TEIR, 2011) 

681 

Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat 
hossza (km) 
(TEIR, 2011) 

12,9 

Alacsony komfort fokozatú lakott lakások 
száma  
(félkomfortos, komfort nélküli, 
szükséglakás)  
(KSH Népszámlálás 2011) 

54 
 

Zöldfelületek nagysága (m²) 
(TEIR, 2010) 

20712 

 
 

Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket ahol az aktív korú népességen belül a 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, mint 50%. 

 
Egerszalókon az aktív korú népesség 1350 fő (AFSZ 2014. jún. 20-i adat), melyen belül a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma 474 fő → 35,11%, a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők száma 135 fő → 10,00%.  (2. tábla) 
 
A fogalom-meghatározásban, mindkét adat esetében előírt, legalább 50%-os arányt egyik 
arányszám sem lépi át, így Egerszalók lakónépessége nem nevezhető a fogalom alapján szegregált 
népességnek.  
 
 

A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 
Az IVS összhangban van a Településfejlesztési Koncepcióval, mind a településhálózatban elfoglalt 
helye, mind a helyzetértékelés vonatkozásában, valamint a stratégiai célok megfogalmazásában. Az 
ITS és a település Építési Szabályzatát összhangba kell hozni, a városrészekre kitűzött célok és az 
akcióterületek projektelemeinek megvalósítását a felülvizsgálandó rendezési tervnek kell lehetővé 
tennie. 
A település meglévő fejlesztési irányaival összhangban, új alaprendszerre történő ráépítéssel, a 
település gazdasági és természeti, táji adottságaira, regionális, megyei és kistérségi szerepkörére 
támaszkodva, ezek egy összefüggő viszonyrendszerben való újragondolása által rajzolódik ki 
Egerszalók község középtávú jövőképe. 
Az ITS készítéséhez felhasznált és stratégiai szempontból beépített jelentősebb dokumentumok a 
következők: 
- Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2012- 2020 
- Országos Területfejlesztési Koncepció 
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- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
- Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2013. ápr. 22-i verzió) 
- Heves Megye Területfejlesztési Programja 
- Eger Körzete Kistérség településeinek Idegenforgalmi Stratégiája és Programja, 2005. 
- Eger Megyei Jogú város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
 

4.1.  KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK (A STRATÉGIA ILLESZKEDÉSE A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖKHÖZ, AZ ÁGAZATI STRATÉGIÁKKAL, AZ ÖNKORMÁNYZAT 
GAZDASÁGI PROGRAMJÁVAL, A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI 
PROGRAMMAL ÉS MÁS KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEKKEL, A 
TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVDOKUMENTUMOKKAL, VÉDETTSÉGEKKEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA) 

 

4.1.1. Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2012- 2020 
 

A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható 
és minden érintett számára érezhető javulás következzen be. Ennek érdekében négy átfogó 
területről; az agrárgazdaságról, a vidékfejlesztésről, az élelmiszergazdaságról valamint a környezet 
védelméről határoz meg tennivalókat. A stratégia integrált vidékfejlesztési politikát tűz ki célul, a 
családi gazdaságok fejlesztésének ad elsőbbséget, a monokultúrás tömegtermelés helyett a minőségi, 
mozaikos, a környezet- és tájgazdálkodási szempontokat szem előtt tartó mezőgazdaságot részesíti 
előnyben. A dokumentumban alapcélkitűzésként szerepel a tájak épségének tudatos megőrzése, a 
lakosság jó minőségű és biztonságos élelmiszerrel történő ellátása, a természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás, az ivóvízbázisok, a talajok, az élővilág és a környezet védelme. 

A Stratégia átfogó célkitűzése az ország vidéki térségeinek népességeltartó és népességmegtartó 
képességének javítása, melynek elérése érdekében öt stratégiai célt fogalmaz meg: 

1. tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése, 

2. sokszínű és életképes agrártermelés, 

3. élelmezési és élelmiszerbiztonság, 

4. a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése, 

5. a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása. 
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A Nemzeti Vidékstratégia a célok megvalósításához hét területen 43 nemzeti stratégiai és 8 térségi 
programot nevesít.  

 

1. ábra A stratégia célrendszere és területei 
 
 

4.1.2. Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési 
Koncepció (2013. november)  

 
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 társadalmi értékrendben központi szerepet kap a jól végzett munka 
megbecsülése. Az új munkahelyek létrehozása mellett szükséges bevezetni és támogatni a 
munkahelyeken az új foglalkoztatási formák széles körét. Javítani kell az esélyegyenlőségi 
célcsoportok kilátásait, az elszegényedett rétegek felemelését, a diszkriminációval sújtott etnikai 
kisebbségek integrációját. A munka világán keresztül lehetővé válhat a különböző helyzetű társadalmi 
csoportok integrációja, társadalmi felzárkózása. Mivel Egerszalók a megye székhely, Eger szomszédja, 
így kiemelten fontos a város- és a település kapcsolatának fejlesztési prioritásainak meghatározása. A 
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városkörnyéki falvak a lakó- és rekreációs funkciókon kívül szerepet játszanak a városok 
élelmiszerellátásában és az ökológiai hálózatok, a városok körüli zöld gyűrűk, zöldfelületek 
biztosításában. 
A fejlesztéspolitika célja 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.  A termálvíz kincs integrált térségi hasznosítása a 
területfejlesztési politika országosan kiemelt célja. A termálvíz kincs integrált térségi hasznosítását 
szolgáló kiemelt fejlesztési célok közé tartozik a hazai termálkincs - geotermikus vagyon -, mint 
megújuló erőforrás integrált, térségileg összehangolt és innovatív fejlesztése (energetikai 
hasznosítás, gyógyászati ipar, turizmus, mezőgazdaság, stb.) mellett az ország termál- és gyógyüdülő 
helyeinek minőségi stratégiák és a kínálat differenciálása mentén történő, integrált, térségileg és 
országosan összehangolt turisztikai fejlesztése. 
 
Heves megye fejlesztési irányai 
Gazdasági versenyképesség javítása 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.  
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. 
 

4.1.3. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (3.0 verzió 
(munkaközi változat)) 

 
    
Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) rögzített átfogó és 
hosszú távú fejlesztési irányai alapján a Partnerségi Megállapodás (PM) kijelöli a 2014-20-as időszak 
öt fő nemzeti fejlesztési prioritását. Az ötödik nemzeti fejlesztési prioritás, a gazdasági növekedést 
segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításának legfontosabb biztosítékát a területi operatív 
programok jelentik. Ezek közül is kiemelkedik a jelentős forráskeretekkel rendelkező, az ország 
európai szinten felzárkózást igénylő minden megyéjére kiterjedő (ún. kevésbé fejlett régiók 
célterület) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP). Ennek megfelelően a TOP fő 
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küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és 
megvalósításához. 
 
A TOP fejlesztési irányai: 
 
I.   Térség-specifikus erőforrásokra épülő, azokat gyarapító gazdasági növekedés és foglalkoztatás-
bővítés 
A helyi és térségi erőforrásokat hasznosító és gazdagító gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás-
ösztönzés a gazdasági ciklusok térségen belüli kialakítását, zárását szorgalmazza (ld. helyi érdekű 
gazdaságfejlesztés). Ez a gazdasági erőforrások (elsősorban munkaerő, tudás, jövedelem vagy akár a 
döntéshozatal) áramlásának és folyamatainak minél hosszabban egy-egy térségen belül tartását 
szolgálja. Mindez a belső erőforrásokra nagyobb mértékben építő, stabil és fenntartható növekedést 
felmutató térségi gazdasághoz vezethet.  
A helyi érdekű gazdaságfejlesztés egyik fontos vonulata a város és vidék partnersége, az egymás 
számára kölcsönösen szolgáltató kapcsolatok kialakítása e területek között. A városoknak képesnek 
kell lenniük piacot, munkahelyet, elérhető szolgáltatásokat nyújtva szervezni a térségük gazdaságát. 
Eközben a vidék primer ágazati termékeket, lakó és rekreációs szolgáltatásokat, vagy akár sajátos 
termelési helyszíneket biztosíthat.  
Nagyon fontos a térségek foglalkoztatási potenciáljának bővítése, a munkaerő helyben tartása. A 
foglalkoztatás biztosítása ezért a TOP gazdaságfejlesztési törekvéseinek egyik fő motivációja. Ez 
megnyilvánulhat a munkaerő-igényes ágazatok (pl. turizmus) támogatásában, vagy olyan 
beruházások ösztönzésében, amelyek jelentős helyi foglalkoztatást tudnak biztosítani. 
A térségek gazdasági versenyképessége és növekedése érdekében szintén fontos fejlesztési motívum 
a térségen kívüli piacokon is potenciálisan versenyképes, ezért a térségi szinten kiemelhető ágazatok 
fejlesztése. 
Az uniós törekvésekkel összhangban a 2014-2020-as gazdaságfejlesztés, így a TOP gazda-
ságfejlesztésének is, fontos iránya a zöld gazdaság fejlesztése, amely a klímaváltozás elleni küzdelmet 
is szolgálja. A TOP energiahatékonyságot javító és megújuló energetikai megoldásai elsősorban a 
térségi és helyi léptékű, valamint a közösségi célú megoldásokra koncentrálnak. 
 
 
II. Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települések 
A települések környezete biztosítson minél kedvezőbb életminőséget. Ez megnyilvánulhat egyrészt 
abban, hogy egészségesebbé válik a lakókörnyezet, javulnak a környezetegészségügyi paraméterek, 
illetve több lehetőség kínálkozik az egészséges, fizikai aktivitást szolgáló rekreációs lehetőségekre. A 
napi tevékenységek ellátását minél jobban szervezett, igényekre szabott közlekedési, és egyéb 
közszolgáltatási (köztük hangsúlyosan a gyermekmegőrzést szolgáló) tevékenységek biztosítsák. A 
népesség és a munkaerő helyben maradásának, illetve vonzásának ezek fontos tényezői. 
Fontos szempont, hogy olyan települési környezet, infrastruktúra, közszolgáltatás működjön, amely 
támogatja a településeken folyó gazdasági tevékenységeket, azok kiterjesztését, valamint a 
munkavállalókat, a munkába járást. 
Mindezen törekvések gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási orientációjúak is. Az ország népesedési 
helyzetéből fakadóan már középtávon komoly munkaerőhiánnyal szembesülhet. Ennek elkerülése 
érdekében már középtávon fokozni kell a gyermekvállalási kedvet. A helyzet javításáért a 
fejlesztéspolitika legfontosabb eszköze az lehet, hogy a gyermekeket nevelők számára minél 
élhetőbb lakókörnyezetet és a közszolgáltatások minél könnyebb elérhetőségét biztosítja. E 
törekvések legfőbb támogatója a gyermek és családbarát közterületi és közszolgáltatási 
beavatkozásai lehetnek. A helyi polgárok egészséges szabadidő eltöltésének támogatása, valamint az 
önkormányzati egészségügyi szolgáltatások fejlesztése pedig nagyban hozzájárulhat 
egészségmegőrzésükhöz.  
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III. Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása 
Nagyon fontos törekvés, hogy tudatosabbá váljanak a helyi és térségi közösségek, de-centralizálódjon 
az ország szellemi élete, és elterjedjen az öngondoskodó képesség. A tudatos helyi és térségi 
társadalmak hiányában sajnos kihasználatlan marad az egyik legfontosabb immateriális fejlesztési 
erőforrás, amely a közösségformálást és a gazdasági kibontakozást szolgálhatná: a helyi és területi 
identitás. Pedig ezek az identitásminták települési és megyei szinten kimutathatóan léteznek az 
országban. A TOP helyi érdekű gazdaságfejlesztése és az ezt szolgáló gazdaságszervezés alapvetően 
közösségi keretek között képzelhető el. Ebben különös szerepe van a városi és vidéki közösségek 
kölcsönös partnerségének. A településfejlesztésekben és különösen a városfejlesztésekben is 
előnyben kell részesíteni a közösségi alapú megoldásokat. 
 

4.1.4. Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2013. ápr.22-i verzió) 
 
Heves Megye Területfejlesztési Koncepciójának véleményezési változatát elemezzük, mely a 
kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 2014-2020 időtávlatában követni tervezett stratégiai 
céljait, prioritásait jelöli ki. A koncepció jelen verziója munkaváltozatnak tekinthető, nem került 
elfogadásra szakmai, szakpolitikai vagy politikai döntéshozók vagy testületek által.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heves megye adottságait alapul véve a következő jövőkép fogalmazható meg: „Heves megye a 
megfelelően képzett és képezhető humán tőkére támaszkodó, innováció-orientált, versenyképes és 
kiszámíthatóan fejlődő gazdaságával, természeti erőforrásainak fenntartható használatával és 
társadalmi erőforrásainak 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 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: 
Hatvan-Gyöngyös-Eger „gazdasági tengely” erősítése 
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. 
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 
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. 
Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum 
Egészséges, vonzó vidék megteremtése a helyi gazdaság erősítésével 
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, valamint a nők 
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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 
Erős várostérségek, élhető vidék, fenntartható környezet és térszerkezet 
Az elérhetőség feltételeinek javítása 
Fenntartható település- és térszerkezet 
 
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. 
 

4.1.5. Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020)   
(2013. nov.29-i társadalmasítási  verzió) 

 
A Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) dokumentumban már kialakításra került a 
stratégiai célrendszer. Meghatározásra kerültek a területi és komplex célok, valamint azok prioritásai, 
a prioritások intézkedései azonban indikatív felsorolásként jelentek meg. A Stratégiai Program 
célrendszere követi a Koncepció célrendszerének struktúráját, azonban az intézkedések pontosításra 
kerültek a jelenleg ismert Operatív Programok alapján, azonosítva azok intézkedéseit a megyei 
célrendszer releváns elemeivel. 
 
Stratégiai cél: Kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés 

prioritás: Élelmiszeripar kapacitás- és minőségfejlesztése 
1. intézkedés: A megyei élelmiszeripar versenyképességének és piaci stabilitásának 
növelése 
2. intézkedés: A mezőgazdasági termelés és feldolgozás jövedelemtermelő 
képességének javítása 
3. intézkedés: Elektronikus nyomon-követési modellrendszer kiépítése 
4. intézkedés: Az élelmiszeripar és a turizmus szinergiájának támogatása 
5. intézkedés: Kutatás és fejlesztés az élelmiszeri feldolgozás területén   
6. intézkedés: Borágazat fejlesztési program 

 
prioritás: Energetikai szerkezetváltás a klímavédelem és az energiaimport függőség 
csökkentése érdekében 

1. intézkedés: Megújuló energiaforrások térnyerésének elősegítése 
2. intézkedés: Megújuló energia hasznosítását célzó beruházások támogatása 
3. intézkedés: Épület felújítási programok támogatása az energiahatékonyság és 
energiamegtakarítás fokozása érdekében 
4. intézkedés: Megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák támogatása 

 
prioritás: Gépipar fejlesztése, nagyvállalatok versenyképességének fokozása 

1. intézkedés: Verseny- és exportképes technológiák alkalmazása 
2. intézkedés: Megfelelő gazdasági környezet biztosítása 
3. intézkedés: Ipari parkok kisléptékű szolgáltatás fejlesztése 
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prioritás: KKV szektor versenyképességének növelése 
1. intézkedés: Innovatív vállalkozói tevékenységek támogatása 
2. intézkedés: Beszállítói kapcsolatok fejlesztése 
3. intézkedés: A KKV-k munkahelyteremtő támogatása 
4. intézkedés: Befektetés- és beruházásösztönzés segítése 
5. intézkedés: Önkormányzati tulajdonú iparterületek fejlesztése 
6. intézkedés: Piacra jutás segítése 
7. intézkedés: Kisvállalkozói tőkejuttatási programok kidolgozása 
8. intézkedés: KKV-k informatikai eszközellátottságának növelése 

 
prioritás: Sokszínűségében harmonikus megye, mint turisztikai desztináció pozícionálása 

1. intézkedés: Szállás és szolgáltatásfejlesztés 
2. intézkedés: Húzó turisztikai ágazatok minőség és kapacitásfejlesztése 
3. intézkedés: Új innovatív megoldások és turisztikai attrakciók létrehozása a helyi 
gazdaság élénkítéséhez való fokozottabb hozzájárulás érdekében 
4. intézkedés: Megyei turisztikai együttműködések erősítése a turisztikai desztinációk 
köré szerveződő gazdasági szereplők között 

 
Stratégiai cél: Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum 

prioritás: Fenntartható agrárszerkezet létrehozása 
1. intézkedés: Hagyományokra és helyi adottságokra épülő, versenyképes 
agrárszektor 
2. intézkedés: Az együttműködések fokozása értékesítési láncokkal 
3. intézkedés: Technológia fejlesztések a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 
jegyében 
4. intézkedés: Kutatási eredmények átültetése a gyakorlatba 
5. intézkedés: A primer szektorral szinergikus feldolgozóipar létesítése 
6. intézkedés: Fiatal gazdák képzése, tevékenységének segítése 
7. intézkedés: Szaktanácsadás működtetése (technológia; támogatások igénybe 
vétele 
8. intézkedés: Magas élőmunka-igényű kertészeti kultúrák támogatása 
9. intézkedés: Halászat, erdő- és vadgazdálkodás támogatása 
10. intézkedés: A vidéki gazdaság energiabiztonságának növelése 
11. intézkedés: Öntözőrendszerek fejlesztése 

 
prioritás: Hozzáadott érték növelése termékpálya modellek tudatos kialakításával 

1. intézkedés: Élelmiszerbiztonság megteremtése 
2. intézkedés: Magas hozzáadott értékű helyi élelmiszer és rövid ellátási lánc 
3. intézkedés: Fogyasztói tudatosság növelése 
4. intézkedés: Helyi termékek piacra jutásának támogatása 
5. intézkedés: Helyi piacok létrehozatala, működtetése 
6. intézkedés: Egészséges élelmiszer-termelési és ellátási rendszer kialakítása 
7. intézkedés: Informatikai és egyéb fejlesztések a helyi termékek népszerűsítése és 

értékesítése érdekében 
8. intézkedés: Együttműködések erősítése a helyi termékek versenyképességének 

növelése érdekében 
 
prioritás: Egészséges, vonzó vidék megteremtése a helyi gazdaság fejlesztésével és egymást 
erősítő helyi közösségek kialakításával 

1. intézkedés: Helyi erőforrások optimális hasznosítása 
2. intézkedés: Megújuló energiaforrások részarányának növelése 
3. intézkedés: Vidék népesség-megtartásának javítása a foglalkoztatás növelésével 
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4. intézkedés: A közfoglalkoztatás hatékonyságát növelő rendszer támogatása 
5. intézkedés: Falusi turizmusban rejlő potenciál kiaknázása 
6. intézkedés: Infrastrukturális fejlesztések a kedvezőbb elérhetőségi viszonyokért 
7. intézkedés: Szociális gazdaság fejlesztése a rurális térségekben 
8. intézkedés: Közösségi szolgáltatások erősítése, bővítése, közösségfejlesztés 
9. intézkedés: Civil szféra erősítése 
10. intézkedés: Helyi identitás növelése 
11. intézkedés: Helyi lakosság speciális tudásának megőrzése, átadásának elősegítése 

szakemberek bevonásával 
12. intézkedés: A vidéki természeti- és kulturális örökség feltérképezése, 

értéktárakban való rögzítése, bemutatása, védelme 
 

Stratégiai cél: Érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom 
prioritás: A család, mint érték előtérbe helyezése 

1. intézkedés: A család, mint a társadalom alapegységének megerősítése 
2. intézkedés: Bölcsődei, óvodai, iskolai, közművelődési szolgáltatások helyben vagy 

lakóhelyhez közeli biztosítása (bölcsődei férőhelyek növelése, óvodai férőhelyek 
szükség szerinti bővítése, a mindennapos testneveléshez szükséges tornatermi 
kapacitás biztosítása, köznevelési intézmények infrastrukturális felújítása, napközi 
otthonos ellátás, meleg étkezés). 

3. intézkedés: A 3 éves kortól kötelező óvodáztatás miatt 2014-től esetlegesen fellépő 
férőhelyhiány miatti óvodai kapacitásbővítés biztosítása, valamint a mindennapos 
testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetése miatti tornaterem-fejlesztések 
beindítása. A köznevelési intézmények infrastrukturális felújítása. 

4. intézkedés: Gyermekjóléti szolgáltatások erősítése (családtervezési, pszichológiai, 
nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését szolgáló 
tanácsadás, szabadidős programok szervezése stb.) 

5. intézkedés: Rugalmas munkaidő bevezetése a munkahelyeken. A részmunkaidő vagy 
távmunka lehetőségének elősegítése 

6. intézkedés: Családbarát munka, közösségi- rekreációs helyek kialakítása, új céges 
kultúra meghonosításával 

7. intézkedés: Idősek életét támogató ellátások és szolgáltatások bővítése, minőségének 
javítása 

8. intézkedés: Közösségi - társadalmi innovációk létrehozásának és adaptációjának 
ösztönzése, a közösségek cselekvőképességét támogató partnerségek erősítése a 
közösségi művelődés, közösségfejlesztés eszközeivel 

 
 
 
prioritás: Egészséges társadalom kialakítása 

1. intézkedés: A lakosság felvilágosítását szolgáló programok kidolgozása az egészséges 
életmód, az egészséges táplálkozás és a preventív gondolkodás megismertetése és 
terjesztése érdekében 

2. intézkedés: Az alapellátás és a járóbeteg-ellátás összehangolt fejlesztése 
3. intézkedés: A jelenlegi fekvőbeteg ellátás kapacitásának megőrzése mellett az egyes 

speciális ellátási formák fejlesztése és bővítése 
4. intézkedés: A prevenció erősítése, a szűrővizsgálatok szerepének növelése 
5. intézkedés: Az egészségügyi intézmények épített és egészségügyi infrastruktúra 

(akadálymentesítés, műszerezettség) fejlesztése 
6. intézkedés: Informatikai fejlesztések a betegutak rövidítése érdekében 
7. intézkedés: A szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetőségeinek 

fejlesztése 
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prioritás: Társadalmi különbségek mérséklése, mint a szegénység megszüntetésének eszköze 

1. intézkedés: Tartósan munkanélküli aktív korúak munkaerő-piaci esélyeinek, 
foglalkoztathatóságának javítása komplex felzárkózási programok, támogató 
szolgáltatások és képzések révén 

2. intézkedés: A szegénység/gyermekszegénység csökkentése       
3. intézkedés: Komplex helyi programok a képzett fiatalok megtartására 
4. intézkedés: Új típusú, a munkahelyi integrálásra orientált felnőttképzési programok a 

leszakadó társadalmi rétegek foglalkoztathatóságának biztosítása érdekében 
5. intézkedés: A perifériák lemaradásának csökkentése, a területi hátrányokból 

származó társadalmi hátrányok mérséklése. A települések, térségek megtartó 
erejének fejlesztése, a településen belüli és a települések közötti különbségek 
mérséklése. Minőségi közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása és a 
mobilitási feltételek javítása 

6. intézkedés: Célzott programok a roma gyermekek fejlesztése és munkaerő-piaci 
hátrányainak csökkentésére a szocializációs és szocio-kulturális hátrányok leküzdése 
érdekében 

7. intézkedés: Gyermek jóllét: jó minőségű, életszakaszokon átívelő (kora 
gyermekkortól az ifjúkorig) esélyteremtő szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése; 
integrált kistérségi gyermekprogramok támogatása, óvodáztatás kiterjesztése, 
feltételeinek javítása, ingyenes iskolai  

8. intézkedés: A hátrányos helyzetű fiatalok közép- és felsőfokú oktatásba való 
eljutásának és bennmaradásának elősegítése, a kulturális szolgáltatásokhoz és a 
közművelődéshez való hozzáférés biztosítása 

9. intézkedés: Foglalkoztatás: a szak- és felnőttképzési rendszer fejlesztése, gazdaság- és 
vállalkozásfejlesztés a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű emberek 
foglalkoztatása érdekében 

10. intézkedés: A lakáscélú szociálpolitikai támogatás rendszerének rugalmas átalakítása, 
a telepprogramok, szociális város rehabilitáció, szociális lakhatás támogatása 

11. intézkedés: Szociális gazdaság fejlesztése. Helyi szociális gazdasági programok, 
szervezetek létrehozásának ösztönzése, erősítése 

12. intézkedés: Önfenntartó településprogramok; helyi közösségek fejlesztése, befogadó, 
és megtartó erejük erősítése a közösségi művelődés intézményeinek bevonásával, 
revitalizálásával 

13. intézkedés: Gyermekjóléti-, gyermekvédelmi rendszer erősítése, kapacitás bővítése 
14. intézkedés: Civil szervezetek, egyházak szociális tevékenységének támogatása, azok 

integrálása a térségek és települések szociálpolitikai szolgáltató rendszerébe 
15. intézkedés: Első munkahelyhez jutás segítése, ösztöndíj-, mentor programok külön 

támogatási programok a foglalkoztatás szempontjából periférián lévők számára 
 

prioritás: A lakosság biztonságérzetének  
1. intézkedés: Prevenció fontossága (pl: drog, öngyilkosság) 
2. intézkedés: Az áldozat segítés, áldozattá válás megelőzése 
3. intézkedés: A bűnözői életpálya kialakulásának megelőzése 

 
prioritás: A sport, mint az egészséges élet nélkülözhetetlen alappillére 

1. intézkedés: Sporttáborok támogatása, erdei iskolák korszerűsítése 
2. intézkedés: Az egészséges testmozgás koncepcióján alapuló rendszeres testmozgás 

programok megvalósítása a megye településein 
3. intézkedés: Az iskolai testnevelés feltételeinek biztosítása, diáksport versenyek 

rendezése és támogatása 
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4. intézkedés: A sportlétesítmények korszerűsítése és azok közösségi szabadidős 
használatra történő megnyitása 

 
prioritás: Korszerű gyakorlati tudás biztosítása, valamint a kultúra szerepének növelése a 
térségi identitás erősítésében 

1. intézkedés: Bölcsődei, óvodai, általános, közép és felsőfokú oktatási intézmények 
állagmegóvása, bővítése, eszközigényének fejlesztése 

2. intézkedés: Szakképzés átstrukturálása a munkaerő piaci igények szerint, a szükséges 
profiltisztítás végrehajtása, a technikusi és szakiskolai képzés fejlesztése 

3. intézkedés: Felsőoktatási együttműködés, a képzési struktúra munkaerő-piaci 
igényekhez igazítása a pályakezdők (friss diplomások) munkaerőpiacon történő 
elhelyezkedésének támogatása 

4. intézkedés: Távoktatás támogatása, hatékonyabbá tétele 
5. intézkedés: Az iskolai tehetséggondozás megerősítése 
6. intézkedés: Továbbképzési programok erősítése (célcsoport: elsősorban a nők és a 

hátrányos helyzetűek) 
7. intézkedés: TISZK központok szerepének újragondolása a szakképzés változó 

rendszerében, feladatuk bővítése a felnőttképzés irányába 
8. intézkedés: K+F tevékenységek támogatása 
9. intézkedés: Beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

területén 
10. intézkedés: Képzési, oktatási rendszer hatékonyságának javítása, hiányszakmák 

képzése, minőségi oktatás biztosítása. A gazdaság igényeihez igazodó szak- és 
felnőttképzés kialakítása. Munkahelyi képzések 

11. intézkedés: Az információs társadalom kiépüléséhez szükséges hálózatok fejlesztése 
 
Stratégiai cél: Erős várostérségek, élhető vidék, fenntartható környezet és térszerkezet 

prioritás: Az elérhetőség feltételeinek javítása 
1. intézkedés: Gazdasági gócpontok és kistelepülések elérhetőségének javítása; jó 

minőségű összekötő úthálózat kialakítása 
2. intézkedés: Elkerülő utak kiépítése 
3. intézkedés: A megyeszékhely gyorsforgalmi összekötése az M3-as autópályával 
4. intézkedés: A megye északi és déli útszakaszainak a Hatvan-Gyöngyös-Eger tengelyre 

történő rácsatlakozása 
5. intézkedés: P+R, B+R és K+R parkolók kialakítása 
6. intézkedés: Az áruszállítás-logisztika közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, 

telephelyi, technológiai fejlesztések megvalósítása 
7. intézkedés: Közösségi közlekedés korszerűsítése, járműpark fejlesztés, járatbővítés, 

megállóhelyek rekonstrukciója, akadálymentesítése 
8. intézkedés: Vasúti áruszállítás szerepének növelése 
9. intézkedés: Intermodális közlekedési csomópontok kialakítása az egyes közlekedési 

ágazatok közötti szinergia erősítése érdekében 
10. intézkedés: Kerékpárút hálózat fejlesztése 

 
prioritás: Környezeti beruházások ösztönzése, stratégiai erőforrások védelme 

1. intézkedés: Ivóvízminőség javítása, a vízbázisok védelme 
2. intézkedés: Ár- és belvízvédelem 
3. intézkedés: Szennyvízelvezetés és kezelés 
4. intézkedés: Hatékony hulladékgazdálkodás  
5. intézkedés: Levegőszennyezés és zajterhelés csökkentés, mérőhálózatok fejlesztése 
6. intézkedés: Természetvédelmi területek és értékek megóvása 
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7. intézkedés: Barnamezős területek hasznosítása, zöldmezős területek bevonásának 
optimalizálása 

8. intézkedés: Környezetvédelmi előírások racionalizálása 
9. intézkedés: Környezetbarát energetikai fejlesztések, környezeti beruházások 

megvalósítása 
10. intézkedés: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és abból adódó kockázat-

megelőzés 
 
prioritás: Fenntartható település és térszerkezet 

1. intézkedés: Helyi adottságokra épülő, területi fejlettségi különbségek kiegyenlítését 
elősegítő térszerkezet kialakítása 

2. intézkedés: A városi zöldfelületek fejlesztése, a zöldfelületi rendszer funkcióinak 
erősítése 

3. intézkedés: Közösségi, civil szerveződések támogatása, önszerveződés erősítése 
4. intézkedés: Az elmaradott térségek felzárkóztatása; szegregátumok felszámolása 

 
prioritás: Infokommunikációs fejlesztések 

1. intézkedés: Integrált információs rendszer kialakítása 
2. intézkedés: Közigazgatási és gazdasági szereplők, vállalkozások informatikai 

fejlesztéseinek támogatása 
3. intézkedés: Elektronikus közszolgáltatások minél szélesebb körben történő 

elérhetővé tétele, azok megismertetése 
4. intézkedés: Digitális írástudatlanság felszámolása, digitális közbizalom erősítése, IT-

technológiák használatának ösztönzése 
 

4.1.6. Eger Körzete Kistérség településeinek Idegenforgalmi Stratégiája és 
Programja (2005. október) 

 
Egerszalók önálló imázzsal és “extrákkal” (bizonyos mértékű komplexitással) rendelkező települések 
közé tartozik. A stratégia egy nagyprojekt létrehozását javasolja, amelynek révén a települések 
komplex kínálata még jobban kiaknázhatóvá, értékesíthetővé válik. Ezt a célt szolgálja az egerszalóki 
Hőforrás Termálkomplexum is. E fejlesztés fényében a már meglévő kiegészítő (másodlagos) 
vonzerők és a turisztikai szolgáltatások (szállás, vendéglátás, programszervezés) minőségjavítása válik 
a legfontosabb feladattá, hogy a települések vállalkozói az egerszalóki Hőforrás indukálta 
vendégforgalomból minél jobban profitáljanak. A stratégiai feladatok megvalósítása esetén 
nemzetközi vonzerővel rendelkező kínálat jön létre.  
 Mindemellett a Stratégia célja, hogy az egynapos látogatókat, kirándulókat visszatérésre, többnapos 
tartózkodásra ösztönözze élménygazdag kínálattal és intenzív promóciós munkával. Ez utóbbi terén 
kiemelt szerepet kap az Egerszalóki Látogatóközpont is, mely munkáját a professzionálisan működő 
Eger és Térsége Turisztikai Marketing Iroda koordinálja. Egerszalók kínálatába tarozik a városlátogató, 
kulturális (épített vonzerőn alapuló), a jelentős konferencia- üzleti turizmus, a vízhez kötődő 
egészségturizmus (wellness, gyógy), öko, aktív, hobby, falusi (természeti vonzerőn alapuló) turizmus, 
valamint a bor /gasztronómia.  
 
Eger városa és Egerszalók, azaz a két országos vonzerejű kínálat-gazda, felismerte a kistérség 
nyújtotta előnyöket, azt, hogy a kisebb települések nyújtotta kiegészítő vonzerők a vendég 
megtartásában, költésük növelésében és tartózkodási idejük meghosszabbításában egyaránt fontos 
szerepet játszhatnak, és ezért maximálisan partnereknek tekintik a kistérség településeit. Sajnos 
azonban Eger imázsát a történelme dominálja, s így földrajzi-kistérségi kapcsolódásai háttérbe 
szorulnak. Ugyanakkor az Eger körzetében fekvő települések sem kapcsolódtak arculati 
tevékenységük kialakítása során Egerhez, inkább az önállóságot választották. A program célja annak 
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tudatosítása, hogy a települések együtt a kistérség többi turizmus szempontjából értékes 
településével egy desztinációt alkotnak. A közös arculat elősegíti a térség belső kohéziójának 
kialakulását, megerősíti a szolgáltatók identitástudatát, fokozza a térséghez való kötődést. 
 
A főbb stratégiai fejlesztési területek - Eger és kistérségének gazdag turisztikai adottságaira és 
vonzerőire alapozva - a következők:  

1. Épített vonzerőn alapuló, városlátogató, kulturális turizmus;  
2. Konferencia-üzleti turizmus;  
3. Természeti vonzerőn alapuló öko, aktív, hobby és falusi turizmus;  
4. Bor- és gasztronómiai turizmus, amely a kulturális turizmus része ugyan, de térségbeli 

súlyának megfelelően kiemelten kezelendő.  
 

A tanulmányban kidolgozott stratégiai programok az egyes tematikus fejlesztési területek mentén – 
fontossági sorrendben – a következők:  

I. Szervezet- és intézményfejlesztés, együttműködések fejlesztése  
II. Marketing és információs tevékenység fejlesztése  
III. Turisztikai kínálat tudatos fejlesztése (mennyiségi és minőségi)  

Humán erőforrás fejlesztése 
 

4.1.7. Egri Kistérség Kerékpártúra úthálózat koncepció 
 
Az elmúlt tíz évben a kerékpáros turisták számának látványos növekedése Heves-megyében is 
tapasztalható. A megye természetföldrajzi adottságai kedvező alapot biztosítanak a gyalogos-, 
kerékpáros túrák, kirándulások szervezéséhez. A forgalmas főutakon kívül sok olyan kisforgalmú 
közúti kapcsolat található ebben a térségben, amely kistelepülések között, csöndes, kevésbé intenzív 
gépjármű forgalmával kedvez a kerékpárosoknak még akkor is, ha nincs külön kiépített kerékpárút. A 
csodálatos természeti- és kulturális látnivalókat kínáló Bükk hegység a Bükki Nemzeti Parkkal hazai, 
sőt nemzetközi szinten is kiemelkedően jó adottságú kerékpáros célterületté vált. 
 
Milyen szempontok játszottak ebben szerepet? 
 
� A kisforgalmú közutak, a Bükk-fennsíkon közforgalom elől zárt erdészeti kezelésű útjai, jó 

vonalvezetésű, erdészeti földutak hálózata egészséges, tiszta levegőjű közegben sokféle 
lehetőséget kínál a felkészült és az átlagos fizikai állapotú biciklis számára egyaránt. 

� A Nemzeti Park Igazgatóság „kerékpáros barát” módon közelített a kérdéshez az erdészetekkel, a 
szervezett természetjárókkal történt egyeztetés után a kerékpárosok számára kijelölte azokat az 
útvonalakat, amelyek használatát ajánlja.  

� Az útvonal–hálózatról információs táblákon, többnyelvű, első kiadásában ingyenes térképen 
kaphattak tájékoztatást a turisták. 

� A hegység leglátogatottabb településén, Szilvásváradon kerékpárkölcsönző 
szolgáltatás, kerékpárosokat ellátó információs-, szervíz- és egyéb szolgáltatásokkal, túra 
ajánlatokkal, segíti, ösztönzi a Bükk hegység kerékpáros látogatását. 

 
Kerékpáros barát régió 
 
A megyében a kerékpárturizmus, mint önálló turisztikai termék akkor alakulhat ki, ha azt kerékpáros 
barát eszközökkel, kerékpáros barát módon szervezik, fejlesztik. 
Mik a „Kerékpáros régió” jó működésének a feltételei: 
- Jó természeti adottságok, alkalmas útvonalak, kerékpárutak 
- Egy település, amely szervező, szolgáltató központja lehet a kerékpározásnak. 
- Legyen egy sportegyesület vagy klub a kerékpárosok számára 
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- Megfelelő tájékoztatás a régió kerékpáros lehetőségeiről, túratérkép 
- Kölcsönzői-, szervíz szolgáltató központ, illetve hálózat 
- Ökoturisztikai programok kerékpárral érkező vendégek részére. 
 
Kerékpáros barát szálláshely 
 
A kerékpáros barát szálláshelynek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: 
� Érkezéskor tea-, vagy kávé, fogyasztási lehetőség 
� Nedves ruhák szárítási lehetősége 
� Helyi éttermek, kocsmák ismertetői 
� Naprakész buszmenetrend 
� Helyi attrakciók, események ismertetői 
� Biztonságos, zárható kerékpár-tárolási lehetőség,  
� Fedett kerékpártárolás, csomagmegőrzés vasút- és autóbusz állomásoknál 
� Kerékpárjavító készlet, vagy szolgáltatás elérhetősége még hétvégi napokon is. 
� Ismertetők a helyi vagy regionális kerékpárutakról, kerékpártúra útvonalakról 
� Kerékpár szállítási lehetőség 
 
A szép tájaknak, a megfelelő domborzati viszonyoknak, a gazdag kulturális, természeti örökségnek, és 
a viszonylag jól kiépült vendéglátói háttérnek köszönhetően Eger környéke különösen jó 
lehetőségeket kínál a kerékpáros túrázáshoz. Erőnléttől, ízléstől, érdeklődéstől és időtől függően 
mindenki találhat magának megfelelő terepet, programot, látnivalót. A kerékpáros túrák a település, 
vagy a kistérség programokban szegény időszakában új elfoglaltságot jelenthet a vendégek számára. 
A turisztikai piacon tapasztalható visszaesés idején a természethez szorosan kapcsolódó kerékpározás 
új, hatásos vonzerő lehet mind a külföldi, mind a belföldi vendégek felé. S persze nem felejthetjük a 
kerékpározásnak azt a másik nagyon fontos eredményét, hogy az éppen bicikliző vendég nem 
használja autóját. Így összességében csökken a túlterhelt közutak forgalma, mérséklődik a 
környezetszennyezés. 

4.1.8. Eger Megyei Jogú város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
 
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.  
Eger MJV regionális és térségi hatáskörének erősítését elsősorban az Egri Kistérséggel való nyitott, 
kommunikatív és kezdeményező együttműködésben látja. Eger számára a valós hatáskör, 
agglomeráció és a kistérség határai nem egyeznek. Eger városának hatása jóval a statisztikai kistérség 
határain túl is mérhető (a város valós vonzáskörzete összesen 27 település Eger városán felül).. Éppen 
ezért Eger számára a fejlesztések szempontjából létkérdés, hogyan tud együttműködni és 
támaszkodni ezekre a területekre, és a kölcsönös együttműködések keretében hogyan képes a város 
a környező és tágabb értelemben is Eger hatása alá tartozó településekkel közös fejlesztési pontokat, 
egymást segítő fejlesztéseket, beruházásokat meghatározni.  

 

Eger fejlesztési potenciálját elsősorban a kistérségével alkotott szerves egység - szimbiózis -növelheti 
meg a következő területeken: 
• Gazdaság: környezetbarát ipar - turisztikai potenciál összehangolása, „forrás- és fejlesztési 
közösség" kialakítása, Kistérségi területi együttműködés az iparterületek tekintetében, „30 perces 
egri kistérség" komfortossá tétele; 
• Idegenforgalom: Szőlészet - borászat térségi összekapcsolása; gyógy- és termálvíz, 
fürdőkultúra, és gyógy turizmus; tematikus kulturális-szórakoztató programok; rekreációs területek 
és kerékpárutak együttes és összehangolt fejlesztése; 
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• Intézményrendszer: együttműködés a várost körülvevő kisvárosokkal az intézmények 
hierarchiájának és funkcióinak kidolgozásában. 
Szükség van arra, hogy a kistérségi együttműködés közös érték- és érdekalapú legyen, amely ezáltal - 
továbbgyűrűző hatásként - megnöveli a térség gazdasági potenciálját, ezzel a regionális, az országos 
és az európai integrációba való minél kedvezőbb betagozódást. 
Ennek értelmében olyan partneri viszonyt szükséges létrehozni város és kistérsége között, amely 
közös programokat dolgoz ki, összehangolja a települési költségvetéseket, közös fejlesztési projektek 
indít és menedzsel. 

 
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 

 
 
Mind Eger, mind a kistérségi és agglomerációs települések számára a térségi együttműködés 
megoldása létkérdés, hiszen csak az összehangolt fejlesztések érik el a kívánt célt, ezen 
együttműködés nélkül pedig akár egymás fejlesztéseit is gátolhatják. Például a zöldfelületi rendszer 
és a közösségi terek hálózatos rendszerében jelenleg kimutatható, hogy azok nem alkotnak 
összefüggő rendszert és tekintetükben mennyiségi hiánnyal küzd a város (a zöldfelületek mennyisége 
1/3-a a város léptékéhez mérten szükséges zöldfelületi mennyiségnek). A város adottságaiból 
adódóan lehetőség van a külterületeken lévő erdős-gyepes zöldterületek integrálására is, melyek a 
patakok zöldfolyosóin keresztül beköthetőek a városszerkezetbe, és így új rekreációs területek 
hozhatóak létre (erdők, szőlősök, Bükki Nemzeti Park, s végül a szomszédos települések köthetők be 
a rendszerbe). Erre az alaprendszerre épül rá a pl. a város turisztikai potenciáljának tudatos bővítése, 
a kistérségi hálózat és együttműködés kiépítése, a kerékpárhálózat fejlesztése, a közlekedés 
rendszerének kialakítása, stb. 
 A kistérségben az életminőség, a szolgáltatások hatékonyságának és minőségének a javulása Eger 
érdeke is, hiszen növeli a kistérség népesség-megtartó potenciálját, úgy, hogy közben Eger központi 
szerepe sem csorbul, sőt erősödhet, hiszen a néhány alapszolgáltatáson felül, speciálisabb 
szolgáltatások nyújtásának Eger lesz az otthona. 
Eger központi szerepét a szorosabb kistérségi együttműködés nem veszélyezteti, a harmonikus, 
együttműködő kapcsolat mindenkinek jó, hiszen növeli az egész térség együttes vonzerejét, s az 
együttműködések pótlólagos erőforrásokat vonhatnak be egyéb területek- tehát nem csak 
közvetlenül a közös feladatellátás- esetében is (együttműködések terjedése a gazdasági szereplők, 
civilek között, közös marketingakciók, stb.) 
 
Stratégiai célok a kistérségi és agglomerációs együttműködés tekintetében: 
Összehangolt, egymásra épülő dinamikus és versenyképes gazdaság 
Idegenforgalmi szektor kínálatának és kapcsolatainak együttes összehangolása 
Kölcsönös és gyors elérhetőség megteremtése 
Szakképzett humán erőforrás potenciál összehangolása 
Együttműködő térségi közösség kialakítása 
 
Fejlesztési prioritások a stratégia megvalósítása érdekében: 

• Versenyképes agglomeráció:  A jelenlegi stagnáló gazdaság dinamizálása és tőkevonzó 
képességének javítása érdekében együttesen kidolgozott kistérségi statisztikai rendszer, 
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adatbázis kialakítása, e-közigazgatás gazdasági szegmensének megteremtése, zöldmezős 
területek feltárása és barnamezős területek lehetőségeinek kiaknázása, Regionális Innovációs 
Ügynökség erősítése, együttes pályázatok, települési érdekeltségek kidolgozása, kölcsönös 
finanszírozási keretek kialakítása, szakképzési együttműködés megteremtése a feladat, építve 
a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kidolgozott Eger és térségének Iparfejlesztési 
Koncepciójában meghatározottakra. 

• Rekreációs agglomeráció és térség: Komplex és összehangolt turisztikai fejlesztések képesek 
az Eger és környékén található számtalan idegenforgalmi és rekreációs lehetőségek egymást 
kioltó és/vagy gyengítő hatása nélkül az egész térség potenciáljának további növekedését 
elérni. A közös koordináció, programmegosztás, helyszínek közötti kapcsolatok kiépítése, 
programiroda felépítése, egységes, célirányos kommunikációs stratégia kidolgozása szükséges. 

• Összeköttetések agglomerációja: A műszaki infrastruktúra, a mobilitás megteremtése, a 
térség bekötése az országos fő útvonalakhoz, a logisztikai adottságok javítása, a kötöttpályás 
rendszerek erősítése, alternatív közlekedési rendszerek kiépítése, térségi, idegenforgalmi 
szereppel is bíró kerékpárút-hálózat kiépítése a feltétele a kapcsolatok mélyítésének és alapja 
a összehangolt fejlesztéseknek. 

• Humán agglomeráció: Az emberi erőforrások kölcsönös felhasználásán alapuló közösség, a 
munkaerő-piaci versenyképesség javítása, a tudás, mint áru és érték kölcsönös közvetítése, az 
oktatási feltételek összehangolása és minőségének együttes javítása, a kultúra és a terület 
értékeinek fokozott közvetítése a fejlesztési prioritás célja. 

• Együttműködő agglomeráció: A térségi kohézió erősítése, térségmarketing átfogó 
alkalmazása, az együttműködés hatékony szervezeti felépítésének megteremtése, 
kommunikációs csatornák összehangolása a prioritás fejlesztési célja. 

 
Az agglomerációs együttműködés fejlesztésének alapvető feltétele a város kezdeményező 
szerepének kialakítása. Eger városa rendelkezik azokkal az intézményi, szervező és kommunikációs 
lehetőségekkel, melyek aktivizálásuk esetén képesek a az agglomerációs együttműködés hatékony 
fejlesztésére. 

 

4.2. BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK (A CÉLOK LOGIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI, A 
HELYZETÉRTÉKELÉSBEN BEAZONOSÍTOTT PROBLÉMÁKRA AD-E MEGOLDÁST, A 
STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA, A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 
TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK EGYMÁSRA GYAKOROLT HATÁSA) 

A stratégiában kitűzött célok a helyzetértékelésben azonosított, a SWOT analízisben összefoglalt 
problémák megoldására, illetve a meghatározott potenciálok kihasználására épülnek. A 
megfogalmazott célokat az egyes településrészek adottságaiból, lehetőségeiből, szükségleteiből 
kiindulva terveztük meg. 

Az egyes rész-célok egymásra épülnek, összefüggnek és elérésükkel biztosítják a fenntartható 
településfejlesztést. Fontos, hogy a település a lehetőségeihez mérten folyamatos növekedési pályán 
maradjon, s a felvázolt jövőkép valós értékeken, erőforrásokon alapuljon. A célrendszer a belső 
struktúráját tekintve következetes. 

 A településfejlesztés beindításához az azonosított erőforrások elegendőek, azonban a stratégiában 
megfogalmazott célok eléréséhez nem elegendőek. A stratégiában megfogalmazott célok elérésével, 
az egyes akcióterületekhez kapcsolódó fejlesztések elindításával az Önkormányzat megfelelő alapot, 
környezetet biztosít további, magán befektetések megjelenéséhez, más településrészekhez 
kapcsolódó fejlesztésekhez, a környező településekkel való szorosabb együttműködés lehetőségének 
megteremtésével pedig hozzájárul a térség által felvázolt célok eléréséhez is. Az Önkormányzatnak a 
további fejlesztéseket generáló célok megvalósulását kell elsősorban segítenie. A fent vázolt 
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célrendszer koherenciáját egyértelműen biztosítja, hogy a benne foglalt célok gyakorlatilag egy 
vezérfonalra épülnek fel. Az ITS-ben meghatározott minden tematikus cél megvalósulása az 
egerszalóki gazdaság fejlődését szolgálja. A célok elérését szolgáló fejlesztések jellemzően 
funkcióerősítő fejlesztések lesznek. Település szintű funkcióvesztés nem történik, a középtávú 
program nem befolyásolja a funkciók kialakult, elfogadott és alapvetően megfelelő rendszerét, 
zárványok nem keletkeznek: az elégtelen gazdasági funkciók kiemelt fejlesztése mellett elsősorban a 
települési, közösségi funkciók erősítése valósul meg. 

 A célrendszer településrészekre történő lebontása igazolja, hogy az egyes településrészek fejlesztése 
összhangban van a település egészének fejlesztésével, annak stratégiai célkitűzéseivel. A 
településrészek közötti feladatmegosztás során alakultak ki az egyes fejlődési irányok, a meglévő 
adottságokat figyelembe véve. 

 A kompakt település elvének megfelelően a vegyes és hatékony földhasználat, a hatékony 
infrastruktúra üzemeltetés kialakítására törekedett a település. Ennek megfelelően kerültek 
kijelölésre az akcióterületek is. A gazdaságfejlesztés, megújuló energia használatának központja a 
település déli területére került, mely Eger felől könnyen megközelíthető, ugyanakkor nem jelent 
zavaró hatást a lakókörnyezetre.  Az idegenforgalmi vonzerő fejlesztése mindenekelőtt a turisztikai 
akcióterületre, azaz a gyógyfürdő környékére, a falu déli részére koncentrálódik, itt várható a 
vendégfogadás feltételeit javító, a szállás- és vendéglátóhelyek magántőkéből megvalósuló további 
fejlesztése, valamint a vendégfogadást támogató, turisztikai vonzerők egymásra épülő fejlesztései. 

Az infrastruktúra fejlesztés hatása – különböző módon és eltérő mértékben – a település teljes 
területére kiterjed: jelenthet komplex településrehabilitációs beavatkozásokat, vagy csak 
pontszerű/vonalas fejlesztéseket is. Ehhez kapcsolódik a települési akcióterület kijelölése is, mely 
kapcsolatot teremt a turisztikai és a gazdasági fejlesztési terület között. Ugyanakkor a települési 
alközpontok egységes arculatának kialakítását is magában foglalja. A főutca program akcióterülete 
kapcsolja össze a település különböző lakóterületeit is. 

 A településrészek egymásra semleges hatást gyakorolnak. Nem találtunk olyan hatást, mely 
máshonnan funkciókat vonna el. Mindez következik a településrészek településszerkezeti 
sajátosságok és eltérő adottságok okozta lehatárolásból is. A településrészek fejlesztési céljai 
egymástól jól elkülöníthetőek, kölcsönhatásuk egyértelműen pozitív. A legerősebb kapcsolat a 
faluközpont és a turisztikai akcióterület esetében emelhető ki: a fejlesztéseket úgy kell végrehajtani, 
hogy hosszú távon egy egységes, vegyes hasznosítású – közbeékelődött zárvány nélküli – 
településközponti terület jöjjön létre. A lakóövezeti fejlesztések részben a természetes ingatlanpiaci 
folyamatok eredményeként fognak végbemenni. Emellett fontos kiemelni azokat a külterületi 
fejlesztéseket (gazdasági területek bővülése), amelyek hatását a település összes lakosa és 
vállalkozása érzékelheti. 

Mivel a fejlesztések hosszú távon a település teljes területét érintik, ezért a célok teljesülése nem 
idézi elő sem hátrányos helyzetű lakosságot tömörítő szegregátumok kialakulását, sem zárványok 
közbeékelődését.  
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A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 

 

5.1. FELMERÜLŐ KOCKÁZATOK  

 
A stratégia megvalósítását a település által befolyásolható belső, és a község hatáskörén túl mutató 
külső tényezőkből fakadó kockázatok befolyásolhatják.  
 

Felmerülő kockázatok 

Belső kockázatok Külső kockázatok 

A települési lakosság érdektelensége Szabályozási környezet változása 

Alacsony munkavállalási hajlandóság Jogszabályváltozások 

Alacsony befektetői kedv Kedvezőtlen pályázati feltételek 

Önerő hiány Támogatási források elapadnak (A település 
sikeresen pályázott a korábbi időszakokban külső 
forrásokra, azonban további külső forrást csak 
korlátozottan tud igénybe venni) 

Önkormányzati vezetésben bekövetkezendő 
negatív változás 

Gazdasági környezet tovább hanyatlik országos 
szinten 

Humánerőforrás hiánya, nem megfelelő humán 
erőforrás a stratégia végrehajtásához, az 
Önkormányzat nem tud megbirkózni a 
településfejlesztés koordinációs feladataival 

Az idegenforgalom fellendülése elmarad a 
várakozásoktól, így a település fejlesztésének 
egyik fontos pillérét nem tudja megerősíteni. 

Gazdasági szervezetek nem kapcsolódnak be a 
fejlesztésekbe, így azok fenntarthatatlanná 
válnak 

 

A projektek megvalósítása során az egyes 
fejlesztések eltérő előkészítettségi fokon állnak. 
A fejlesztésekhez kapcsolódó eljárások 
(engedélyezés, közbeszerzés, jogi viták stb.) 
felborítják az ütemezést. 

 

Az Önkormányzat irányítási rendszere nem 
megfelelő a stratégia végrehajtásához, azaz a 
hiányos monitoring rendszer és nem optimális 
szervezeti struktúra késlelteti a megvalósítást és 
nem biztosítja a fenntarthatósági szempontok 
érvényesülését 

 

2. táblázat: A stratégia megvalósulását fenyegető kockázatok összefoglalása 

 

5.2. KOCKÁZATKEZELÉSI STRATÉGIA 

 
A stratégia végrehajtását befolyásoló kockázatok bekövetkezési valószínűségét, azoknak a projekt 
céljaira gyakorolt hatását, valamint a felmerülő kockázatok kezelési stratégiáját az alábbi táblázatban 
foglaltuk össze:  

A felmerülő kockázatok kezelési stratégiája 

Kockázat 
megnevezése 

Bekövetkezés 
valószínűsége 

Hatása a 
stratégia 

megvalósulásá
ra 

Bekövetkezésük 
valószínűségét csökkentő 

intézkedések 

Bekövetkezésük 
esetére tervezett 

intézkedések 

Belső kockázatok 

A települési 
lakosság 
érdektelensége 

közepes (2) nagy (3) Folyamatos kommunikáció 
(Önkormányzati tájékoztatók, 
közösségi tervezés) 

Tájékoztatás, 
meggyőzés 

Alacsony kicsi (1) nagy (3) Tájékoztatás, képzések, Motivációs eszközök 
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munkavállalási 
hajlandóság 

fejlesztési programok bevezetése 

Alacsony 
befektetői kedv 

közepes (2) közepes (2) Alap infrastrukturális 
fejlesztések önkormányzati 
megvalósítása, kedvezmények 
biztosítása a gazdasági szektor 
részére (pl: adókedvezmények) 

További kedvezmények 
biztosítása 
(adókedvezmények), 
Erőteljes marketing 
tevékenység 

Önerő hiány közepes (2) nagy (3) Racionális önkormányzati 
gazdálkodás  

Kedvezményes hitel 
felvétel 

Önkormányzati 
vezetésben 
bekövetkezendő 
negatív változás 

kicsi (1) nagy (3) Ésszerű gazdálkodás, 
Eredmények közlése, 
Folyamatos lakossági 
tájékoztatás, Fórumok 
megtartása  
 

Az új Önkormányzat 
folytatja az Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégia 
megvalósítását, 
Stratégia felülvizsgálata 
3-5 évenként  

Humánerőforrás 
hiánya 

közepes (2) közepes (2) Továbbképzés, átképzés, 
Foglalkoztatási programok  
 

Felelősök 
meghatározása 
feladatkörrel, 
Megbízási szerződéssel 
külső munkaerő 
foglalkoztatása  

Fejlesztések 
fenntarthatatlan
ná válnak 

közepes (2) közepes (2) Önkormányzati ösztönző 
program létrehozása 

A projectek 
megvalósítása 
során az egyes 
fejlesztések 
eltérő 
előkészítettségi 
fokon állnak.  

közepes (2) közepes (2) A fejlesztések 
összehangolása a projektmenedzsment révén 

Az Önkormányzat 
irányítási 
rendszere nem 
megfelelő a 
stratégia 
végrehajtásához 
 

közepes (2) nagy (3) Az irányítási rendszer fejlesztése, 
csatlakozás a fenntarthatóságot 
erősítő szervezetekhez 
 

 

Külső kockázatok 

Szabályozási 
környezet 
változása 

közepes (2) nagy (3) A külső kockázatok és hatásainak 
befolyásolására az 
Önkormányzatnak kevés eszköz 
áll rendelkezésre, kisebb a 
ráhatása. Az országos 
folyamatokhoz, tendenciákhoz 
illeszkednie kell az önkormányzat 
programjait, céljait; járási szinten 
aktív résztvevőként kell 
befolyásolni a fejlesztési 
politikát. 

Megváltozott 
jogszabályokhoz 
való igazodás  
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Jogszabály-
változások 

nagy (3) közepes (2) A külső 
kockázatok és 
hatásainak 
befolyásolására 
az 
Önkormányzatna
k kevés eszköz áll 
rendelkezésre, 
kisebb a ráhatása. 
Az országos 
folyamatokhoz, 
tendenciákhoz 
illeszkednie kell 
az önkormányzat 
programjait, 
céljait; járási 
szinten aktív 
résztvevőként kell 
befolyásolni a 
fejlesztési 
politikát. 

Tervek, 
önkormányz

ati 
intézkedése

k 
felülvizsgált

a 
jogszabályvá

ltozások 
alkalmával, 

jogharmoniz
áció 

biztosítása 
 

A Stratégia 
felülvizsgálata, 
célkitűzések 
vállalások 
aktualizálása  
 

Kedvezőtlen 
pályázati 
feltételek 

közepes (2) nagy (3) Pályázati 
kiírások 
véleményez
ése a 
társadalmas
ítás 
időszakában  
 

Projektek pályázati 
feltételekhez 
igazítása  
 

Támogatási 
források 
elapadnak 

kicsi (1) közepes (2) A külső kockázatok és hatásainak befolyásolására az 
Önkormányzatnak kevés eszköz áll rendelkezésre, kisebb 
a ráhatása. Az országos folyamatokhoz, tendenciákhoz 
illeszkednie kell az önkormányzat programjait, céljait; 
járási szinten aktív résztvevőként kell befolyásolni a 
fejlesztési politikát. 

Gazdasági 
környezet tovább 
hanyatlik 
országos szinten 

közepes (2) közepes (2) 

Az 
idegenforgalom 
fellendülése 
elmarad a 
várakozásoktól 

kicsi (1) közepes (2) 

 
3. táblázat: Kockázatkezelés összefoglalása 

 
A kockázatok elemzése során kiemeltük azokat, amelyeknek a bekövetkezési valószínűsége nagy és 
jelentős hatással vannak a stratégia megvalósíthatóságára. Ezekkel kiemelten szükséges foglalkozni 
és megoldást találni a kockázat elkerülésére. Jelentősnek ítélt kockázatok: 

• Források bizonytalanságából eredő kockázatok 

• Az önkormányzati oldal nem megfelelő felkészültsége 

• A lakosság nem mobilizálható 
 

A legnagyobb kockázata annak van, ha a stratégiában megfogalmazott fejlesztések elmaradnak!  
 
Az azonosított és bemutatott kockázatok nyomon követése javasolt a stratégia monitoringja során, 
azzal egy időben, évente legalább egyszer. Amennyiben a felsorolt kockázatok valamelyike 
bekövetkezik, a megadott intézkedések végrehajtása javasolt. A stratégia megvalósítása során, illetve 
a felülvizsgálat során esetlegesen azonosítható újabb kockázatok kezelése elengedhetetlenül fontos, 
ezért szükséges ezek beépítése a kockázatkezelési stratégiába. 
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A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

6.1. A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ 
ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 

 
A fejezet azon önkormányzat által végzett nem beruházási jellegű tevékenységeket foglalja össze, 
amelyek segítik, támogatják a fejlesztési és rehabilitációs célok elérését.  
 
Egerszalók önkormányzata hatékonyan segíti a már működő és a megtelepedni kívánó vállalkozókat. 
Kiszámítható és transzparens szabályozási környezet, szabályozási tevékenységek, gazdasági 
területek előkészítése, infrastruktúra fejlesztése, illetve vannak olyan eszközök, melyekkel a jövőben 
élni kíván: helyi adókedvezmények, hatékony és következetes települési marketing tevékenység, 
pozitív arculat és identitás erősítés, funkcióvesztett, kiüresedett, használaton kívüli épületek és 
területek hasznosítása. 
 
Az ITS végrehajtásánál legcélszerűbb minden egyes beavatkozást megelőzően meg kell vizsgálni, hogy 
az egyedi szituációban, mely módszer alkalmazása a legoptimálisabb.  
 
 
Kiszámítható és transzparens szabályozási környezet 
 
A településfejlesztési stratégia megvalósításához elengedhetetlen az önkormányzat következetes és 
kiszámítható jogalkotói és jogalkalmazói magatartása, mely biztosítja és fenntartja a transzparens és 
támogató adminisztratív és szabályozási környeztet.  
A fentieknek köszönhetően csökken a gazdasági bizonytalanság, a befektetési kockázat, s a 
társadalmi, valamint a gazdasági szereplők számára biztonságos befektetői környezet jön létre. 
Felismerve a biztonságos környezetben rejlő előnyöket, előtérbe helyeződnek a közszféra és 
magánszféra együttműködésén alapuló projektmegvalósítási konstrukciók, mely biztosítja a 
befektetések költséghatékonyságát, az önkormányzat pénzügyi forrásainak szabadabb 
felhasználhatóságát, a beruházások gyorsabb megvalósulását. 
 
Szabályozási tevékenységek, tervalku 
 
Az önkormányzatokról és az épített környezetről szóló törvények értelmében a területek 
felhasználásának, illetve a területeken az építés szabályainak meghatározása a települési 
önkormányzat joga. Egerszalók a Településfejlesztési Koncepciójára és jelen Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájára építve mosta közeljövőben kezdi meg településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatát, valamint részterületekre folyamatosan készít településrendezési 
eszközöket, amelyek szükségesek a település fejlődéséhez, és ahhoz, hogy kihasználja a 
településrendezésben illetve a szabályozásban lévő lehetőségeket.  
A településrendezési terv felülvizsgálata a 2013-ban megváltozott jogszabályi környezet, valamint az 
évek alatt felmerült igények, gazdasági változások miatt szükséges.  
A stratégia „másodlagos”, „harmadlagos” elemei szerint alakíthatják a további településrendezési 
eszközöket (településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat). 
Befektetői és lakossági kezdeményezésre az Önkormányzat csak településrendezési szerződés 
keretén belül módosítja terveit, indokolt esetben. A tervalku lehetővé teszi, hogy nagy beruházások 
esetén, a beruházó és az önkormányzat között olyan szerződés kötessen, amely mindkét fél számára 
előnyös és rögzített fejlesztési feladatokkal bír. 
 
Az Önkormányzat számára az építési törvény több településrendezési eszköz megvalósulását 
biztosító jogintézményt (építésjogi követelmények, – változtatási, telekalakítási és építési - tilalmak, 
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telekalakítás, elővásárlási jog, kisajátítás, helyi közút céljára történő lejegyzés, útépítési és 
közművesítési hozzájárulás, településrendezési - beépítési, helyrehozatali és beültetési - kötelezések, 
kártalanítási szabályok, településrendezési szerződés) is biztosít arra, hogy részt vegyen a 
településkép formálásában. A településrendezési eszközök készítése során eddig is tudatosan 
használta ezeket az eszközöket, s várható, hogy hosszú távon is alkalmazni fogja. 
 
 
Helyi adókedvezmények 
 
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, 
hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos 
bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. 
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete csak olyan adórendeleteket fogad el, 
amely a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, nem hat a vállalkozók működésének, 
fejlesztési elképzeléseinek gátjaként, nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához 
kapcsolódva. 
 
 
Lakásépítési támogatás 
 
Egerszalók 2012-ben megalkotta a lakásépítés helyi támogatási rendszeréről szóló rendeletét. Ennek 
célja, hogy támogatást nyújtson a lakással nem rendelkező családok részére, első otthonuk 
megteremtéséhez, továbbá, hogy elősegítse a nagycsaládosok minőségi lakáscseréjét. Támogatásban 
részesíthetők az Egerszalók községben letelepedni szándékozó kérelmezők új lakás építéséhez, 
valamint a három és többgyermekes családok minőségi lakáscseréjük elősegítéséhez, amennyiben a 
lakás építésére Egerszalók település közigazgatási területén belül kerül sor. A támogatás 
felhasználható a kérelmező tulajdonába kerülő családi ház vagy társasházi lakás építéséhez vagy 
tulajdonába kerülő és önálló lakást eredményező tetőtéri beépítéshez, emeletráépítéshez vagy nem 
lakás céljára szolgáló helyiség lakássá átalakításához. 
 
 

6.2.  AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
SZERVEZETI KERETEINEK MAGHATÁROZÁSA 

6.2.1.  Önkormányzati Hivatal szervezeti rendszere 
 
Egerszalók Községi Önkormányzat fő tevékenységi köre az általános közigazgatás. Egerszólát 
településen a Hivatal kirendeltséget működtet, a közös hivatal megnevezése: Egerszalóki Közös 
Önkormányzati Hivatal. Az Önkormányzat, mint közigazgatási szervezetnek az ügyfélkörébe tartozik a 
lakosság, a gazdálkodó és civil szervezetek. Az önkormányzat képviselő-testületének feladata a 
rendezési folyamatban a település sajátosságainak érvényesítésén és az értékek figyelembevételével 
a koncepcionális és megvalósítási hangsúlyok meghatározása, amik mentén a jövőjüket tervezik. Az 
önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása 
érdekében társulásokban vesz részt. A képviselő-testület elsősorban a megyei közgyűléssel, más 
települések képviselő-testületeivel, gazdasági, szolgáltató szervezetekkel, közszolgáltatásokat nyújtó 
intézményekkel alakít társulásokat (Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, Eger 
Körzete Területfejlesztési Önkormányzati Társulás). A Képviselő-testület jogi személyiséggel 
rendelkező társulása: Kerecsend – Demjén – Egerszalók - Egerszólát Óvodafenntartó Mikro-társulás. 
(Székhelye: Kerecsend), melynek feladat- és hatásköre az óvodai nevelés. 
Társulásos formákat keres a vezetékes szolgáltatásokkal (pl. Heves Megyei Vízmű Zrt), valamint a 
nyomvonalas fejlesztésekkel kapcsolatos tervek és elképzelések megvalósításánál. Két másik 
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településsel való turisztikai együttműködését a Gyógyvizek Völgye Egerszalók-Demjén- Egerszólát 
TDM Egyesület felállításában erősítette meg. 
A képviselő-testület a rendelkezésre álló eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan öntevékeny 
együttműködéseit is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok 
megoldására irányulnak.  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (önkormányzati 
törvény, Ötv.), nevesítve van, hogy a településfejlesztés és a településrendezés a helyi közügyek, 
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó önkormányzati feladatok közé 
tartozik. A városfejlesztés irányait az alábbi, képviselő-testület által jóváhagyott dokumentumok 
tartalmazzák: településfejlesztési koncepció, településrendezési terv (szerkezeti terv és szabályozási 
terv), illetve az Integrált Településfejlesztési Stratégia, egyéb ágazati stratégiák. 
Az Önkormányzat gyakorolja a tulajdonosi jogokat a település vagyona fölött, továbbá a képviselő-
testület kompetenciájába tartozik a költségvetés elfogadása is, azaz közvetlen eszközei is vannak az 
Önkormányzatnak a fejlesztésekre, továbbá az átfogó fejlesztési programokra.  
Egerszalókon három állandó bizottság működik: Pénzügyi, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és 
Összeférhetetlenséget Ellenőrző Bizottság, Szociális-, Egészségügyi- és Ifjúsági Bizottság, valamint a 
Kulturális és Turisztikai Bizottság.  A képviselő-testület által szükségesnek tartott esetben, 
meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot vagy munkacsoportot hoz létre. 
A Bizottságok a részükre megállapított hatáskörökbe tartozó koncepciókat, előterjesztéseket, 
rendelet- tervezeteket a képviselő- testület munkatervében szereplő időpontok előtt megtárgyalja, 
véleményezi. A Pénzügyi Bizottság véleményezi az éves költségvetési koncepciót, rendelet-
tervezetet, véleményt alkot a féléves, három-negyedéves pénzügyi beszámolókról készült 
előterjesztésről, véleményeznie kell az éves zárszámadásról szóló rendelet- tervezetet, észrevételt 
tehet az előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv adataival kapcsolatban, javaslatot tehet 
az abban foglaltak módosítására, ellenőrzi az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti 
gazdálkodást, javaslatot tehet a likviditási helyzet javítására, hitel felvételére, ellenőrizheti az 
adóztatási tevékenységet, különös tekintettel az adókintlévőségek behajtására, részt vesz az 
önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésben, ellenőrzi a beruházások 
végrehajtását, ellenőrzi a végrehajtott leltározások valódiságát, szabályszerűségét, az önkormányzat 
pénzügyi-gazdálkodási területet érintő szerződései, rendeletei tárgyában javaslatokat tehet. 
Kezdeményezi a képviselő-testületnél a közös hivatal, illetve az önkormányzat intézménye 
vonatkozásában pénzügyi – gazdasági ellenőrzés megtartását, javaslatot tesz az ezt elvégző szakértő 
vagy szervezet megjelölésére; javaslatot tesz a hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél belső 
vagy külső szerv által végzett pénzügyi – gazdasági ellenőrzés megállapításai alapján az adott 
ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítására, a szükségessé vált intézkedések megtételére. Javaslatot 
tesz a polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására, jutalmazására. 
Feladata a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése, a vagyonnyilatkozatok 
nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását, 
a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a 
képviselő-testület hivatalán keresztül, a vagyonnyilatkozottal kapcsolatos ellenőrzési eljárás 
lefolytatása. A Szociális Bizottság a település szociális feladataival kapcsolatban részt vesz a szociális 
ellátást érintő éves és hosszú távú fejlesztési, felújítási, pénzügyi, költségvetési javaslatok 
kidolgozásában, véleményezi a helyi szociális rendeletet, a szociális ágazatot érintő képviselő-
testületi előterjesztéséket, dönt a képviselő-testület által átruházott szociális hatáskörökben. 
Figyelemmel kíséri a település szociális ellátásának tevékenységét, előkészíti és a képviselő-testület 
elé terjeszti e feladatok ellátását segítő, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó döntéseket; részt vesz 
a szociális segélyezés elveinek kidolgozásában, ellenőrzi annak végrehajtását; felügyeli az 
Önkormányzat által fenntartott, szociális-, és családvédelmet ellátó intézményeket, koordinálja 
tevékenységüket; közreműködik az intézményi térítési díjak megállapításában, valamint 
közreműködik az egészségügyi, valamint a szociális alapellátás feladat – és intézményrendszerének 
szervezésében. Elemzi és véleményezi az egészségügyi és szociális alapellátás helyzetét, 
hatékonyságát. Feladatkörében rendszeresen együttműködik az egészségügyben és a szociális 
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ellátásban érdekelt vállalkozásokkal, hatóságokkal, civil és karitatív szervezetekkel. A Kulturális és 
Turisztikai Bizottság feladata, hogy segítse a nemzeti turizmuspolitikával összhangban Egerszalók 
turizmuspolitikájának, turizmusfejlesztési koncepciójának, programjának, terveinek kialakítását, 
szakmai és érdekképviseleti szervekkel történő egyeztetést követően koordinálja a feladatok 
végrehajtását, mindemellett megelégedett turisták és jól működő turisztikai szektor, színvonalas 
szolgáltatások generálása a településen. A versenyképesség, sajátos arculat alakítása és fenntartható 
fejlődés megteremtése a minőségi turizmus kiemelt fejlesztése révén. Feladatai közé tartozik a 
turisztikai szezon nyújtása, a háttérterületek bevonása, komplex turisztikai termékek, változatos 
kulturális, turisztikai programok tervezése a Turisztikai Egyesülettel és a falu civil szervezeteivel 
karöltve, együttműködés, jó turisztikai szemlélet kialakítása a lakosság, a turisztikai szolgáltatók és az 
önkormányzat körében. Megtárgyalja és véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő idegenfogalmi 
feladatokat, különös tekintettel a költségvetés idegenforgalmi feladatait érintő fejezeteire. Javaslatot 
tesz a Képviselő-testület felé, az önkormányzati turisztikai rendezvényekről, az éves programról, 
szervezési feladatokról, finanszírozásukról, hatáskörébe tartozó pályázatokról. Közreműködik a 
község nevelési-oktatási intézményei helyi feltételeinek szervezésében, megteremtésében, az 
ifjúsági- és sportügyek képviseletében és támogatásában, a közművelődés helyi feltételeinek 
tervezésében, hosszú távú koncepciójának kialakításában, a közművelődés és kulturális igények 
feltárásában. Részt vesz az önszerveződő közösségek önkormányzati támogatási ügyeinek 
lebonyolításában. 
 
A Hivatal egységes szakapparátusként működik, így a különböző kisebb szervezeti egységek az 
egységes polgármesteri hivatalt képviselik munkájuk során. A hivatal intézmény felügyeletet lát el a 
településen működő Faluház és óvoda felett, valamint az önkormányzat tulajdonát képezik a Sáfrány 
utca összefüggő barlanglakásai is. Feladatai ellátásában a Polgármesteri Hivatal három szervezeti 
egysége működik közre: adóhatósági ügyek, igazgatási ügyek, gazdálkodási ügyek. A 
településrendezési kérdésekben a településfejlesztési ügyintéző az illetékes. A Polgármesteri Hivatal 
munkáját az Egri Járási Hivatal szakigazgatási szervei segítik. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
készítése során a település nem hozott létre menedzsment szervezetet. A fejlesztési dokumentum 
kidolgozásában a Polgármesteri Hivatal szakreferensei vettek részt.  
 

6.2.2. Az integrált stratégia megvalósításával kapcsolatos szervezeti 
elvárások 

 
Az integrált stratégia megvalósítása olyan szervezeti működést kíván meg a településektől, amely 
biztosítja egyrészt a stratégia egészének folyamatos karbantartását, az elért eredmények 
visszacsatolását a stratégia tervezési folyamatába („stratégiai menedzsment”), másrészt pedig 
biztosítja a stratégia által kijelölt akcióterületi alapú fejlesztések professzionális és hatékony 
megvalósítását („operatív menedzsment”). A projektmenedzsment általános kategóriái szerint 
csoportosítva tehát: a stratégiai menedzsment a „hatások” érvényesüléséért, míg az operatív 
menedzsment az eredményekért (mind a közvetlen, „outputok”, mind a tényleges eredmények) visel 
felelősséget.6 

6.2.3. A stratégiai menedzsment  
 
A stratégiai menedzsmentet a település képviselőtestülete, jegyzője és polgármestere, a pénzügyi 
bizottság elnöke, Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal építésügyi ügyintézője és a 
településfejlesztési ügyintéző munkatárs alkotják. Ők azok, akik a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény alapján felelősek a döntéshozatal során a városfejlesztési célok 
elérése érdekében érdemi előrelépéseket tenni, valamint a stratégia megvalósulását, illetve ennek 

                                                           
6 Városfejlesztési kézikönyv, 2009 
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társadalmi-gazdasági hatásait nyomon követni, értékelni. Ezen a szinten kerülnek meghatározásra a 
stratégiák, a fő célkitűzések, továbbá kerül elfogadásra az operatív menedzsment éves beszámolója, 
illetve terve. A stratégiai menedzsment tagjai évente 2-4 alkalommal gyűlnek össze. 
 
A stratégiai menedzsment fő feladatai 
Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósulásának folyamatos nyomon követése, értékelése. 
Ennek keretében az elhatározott fejlesztések megvalósulásának nyomon követése, azok elvárt 
eredményeinek és hatásainak értékelése, az Integrált Településfejlesztési Stratégia által kitűzött 
célok teljesülésének figyelemmel kísérése.  A stratégia rendszeres, vagy indokolt esetben történő 
aktualizálásának biztosítása is. 
 A településfejlesztés társadalmi, gazdasági és szabályozási környezete változásának figyelemmel 
kísérése, a külső feltételrendszer változásainak a stratégiai célokra és eszközökre gyakorolt 
hatásainak elemzése, értékelése. 
 A települési társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak 
beépítése a stratégia cél- és eszközrendszerébe. 
 
Kapcsolódás a stratégiai menedzsment szervezethez 
Stratégiai döntések előterjesztését a stratégiai menedzsment, vagy azok tagjai tehetik meg. Az 
előterjesztésekről döntést, határozatot a képviselő-testületi ülés keretében hoznak. A képviselő- 
testület ad tehát felhatalmazást az operatív menedzsmentnek feladatainak elvégzésére. 
A Bizottsággal közösen kerül meghatározásra, hogy az ITS elemei közül, mely beruházást kell 
megvalósítani a meglévő források és külső lehetőségek, pályázatok, illetve az ütemezés alapján. 
 

6.2.4. Operatív menedzsment 
 
Az operatív menedzsmentet a polgármesteri hivatal fejlesztések megvalósításában közreműködő 
szervezeti egységei, valamint az érintett intézmények vezetői (pl. óvodavezető, stb.) alkotják. 
Egerszalók Önkormányzata nem kíván külön településfejlesztő társaságot létrehozni. Ennek oka a 
magas anyagi vonzat mellett, hogy az önkormányzati szervezeten belül gördülékenyebben 
biztosítható a folyamatos munka. Az Önkormányzaton belüli szervezet, illetve menedzsment 
kockázatai miatt (pl. a merev hivatali szervezet, a bürokrácia, valamint a nagyfokú függőség a 
képviselő- testületi döntésektől) a hivatalon belüli szervezeti és működési szabályok speciális 
kialakításával kell biztosítani, hogy világos ellenőrzési és felelősségi feltételek teremtődjenek meg. 
 Az operatív menedzsment fő feladatai 
Az operatív menedzsment a felelős a stratégia által kijelölt akcióterületi alapú fejlesztések hatékony 
megvalósulásáért, a stratégiai menedzsment által meghatározott feladatok végrehajtásáért, továbbá 
beszámolási kötelezettséggel tartozik a végrehajtással kapcsolatban. 
 
Az operatív projektmenedzsment szervezet feladatai: a településfejlesztési és az akcióterület 
stratégiai fejlesztési céljainak, illetve programjainak érvényesítése, különösen a horizontális elemek 
tekintetében, azaz a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség biztosításában, illetve a nyilvánosság 
biztosításában. Közreműködik a projektek megvalósulásában. Kapcsolatot tart a hatóságokkal, a 
lakossággal és a helyi civil és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a vállalkozókkal. 
 
Az operatív projekt menedzsment szervezet további feladatai: 
Stratégiai feladatok, magánberuházások ösztönzése, koordinálása, a befektetőkkel történő 
tárgyalások lebonyolítása; a meghatározott indikátorok teljesülésének figyelemmel kísérése, 
indikátorok mérése; adminisztratív feladatok (dokumentumok tárolása, kapcsolattartás) ellátása. 
Folyamatos beszámoló a stratégia és a projekt megvalósításáról a képviselő-testület és a 
Polgármester felé. 
Operatív feladatok: 
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NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség és az NFÜ felé történő kapcsolattartás; 
a beruházások megkezdéséhez szükséges terület-előkészítési munkálatok lebonyolítása; az 
önkormányzati beruházások irányítása, a kivitelezők közbeszerzés útján történő kiválasztásának 
előkészítése, a vállalkozói szerződések megkötése, a megvalósítás nyomon követése, ellenőrzése, 
stb.; a projektek megvalósításának előkészítése, a tervezés és engedélyeztetés koordinálása; 
adminisztratív feladatok (dokumentumok tárolása, kapcsolattartás) ellátása; az Akcióterületen 
megvalósuló „soft” projektelemek koordinálása; a projektek pénzügyi folyamat-menedzsmentje, a 
folyamatosan pozitív cash-flow biztosítása. 
 
A menedzsment szervezet felépítése 
Az Önkormányzat (a megvalósításért felelős szervezet) biztosítja a projektek lebonyolításában 
résztvevő szakértőket, egy részről a meglévő önkormányzati szakemberekre támaszkodva, másrészt 
szerződéses viszony útján szakértőkkel. Az Önkormányzat a már pályázati lebonyolítási tapasztalatot 
szerzett szakembereit, munkatársait kívánja igénybe venni a megfogalmazott fejlesztések, 
projektmenedzsment feladatok végrehajtására. A projekt előkészítésben résztvevő önkormányzati 
tisztségviselők előkészítői és irányítói voltak korábbi beruházásoknak. 
A program fő felelőse az operatív menedzsment szervezetben a projektmenedzser, aki a kapcsolatot 
tartja belső és a külső szakértőkkel. A menedzsment belső szakértői a pályázati menedzser, a műszaki 
menedzser, a pénzügyi menedzser. 
A pályázati referens feladata a program támogatott elemeinek nyomon követése, az előrehaladási és 
fenntartási jelentések összeállítása, adminisztratív feladatok ellátása lesz. 
A műszaki referens feladata a beruházások megkezdéséhez szükséges terület-előkészítési feladatok 
lebonyolítása, a beruházási jellegű programelemek megvalósításának előkészítése, a tervezés és 
engedélyeztetés koordinálása. Szükséges kompetencia: műszaki végzettség, legalább 2 éves műszaki 
tapasztalat. 
A pénzügyi referens feladata a kifizetés igénylési dokumentáció összeállítása. Szükséges 
kompetencia: legalább 3 év szakmai tapasztalat, vagy hasonló nagyságrendű projekt 
menedzselésében szerzett tapasztalat. 
A projektmenedzsment működtetését a projektmenedzser vezeti. A projektmenedzser feladata a 
menedzsment vezetése, a stratégia céljainak érvényesítése, beszámoló készítése a stratégiai 
döntéshozók számára, kapcsolattartás. Szükséges kompetencia: legalább 5 éves vezetői tapasztalat, 
vagy hasonló nagyságrendű projekt menedzselésében szerzett tapasztalat. 
Jelenleg nincsen az operatív menedzsmenttel kapcsolatban szabályozás. Az abban részt vevő 
önkormányzati dolgozók munkaköri leírása kiegészítésre kerül a menedzsment feladatok 
elvégzésével.  
 
Menedzsment szervezethez kapcsolódó szakértők 
Az Önkormányzati operatív menedzsment tagjai mellett külső szakértő szervezetek is vesznek részt a 
projektek megvalósításában. Az Önkormányzat a menedzsment jobb működtetése érdekében a belső 
szakemberek igénybevétele mellett külső szolgáltató igénybevételével kívánja biztosítani a 
végrehajtás szakmai szervezeti hátterét.  
A külső szolgáltató kiválasztása során fontos, hogy a szakemberek folyamatosan rendelkezésre 
álljanak, illetve hogy hatékonyan el tudják látni a projekt lebonyolítását, ellenőrzését, és hogy 
nagyfokú tapasztalatokkal rendelkezzen EU által támogatott projektek végrehajtásában.  
A külső szakértő segíti az operatív menedzsment szervezetet a projekt támogatási szerződés szerinti 
megvalósításában a projekt megkezdésétől a projekt zárásáig, illetve a fenntartási időszakban. A 
külső szakértők a referenciák, illetve a fajlagos költségek alapján kerülnek kiválasztásra. A 
szakértőknél kompetencia az adott irányú szakmai végzettség, s legalább 2 éves tapasztalat, vagy 
hasonló nagyságrendű projekt menedzselésében szerzett tapasztalat. Igénybe vehető szakértők 
alkalmi megbízás alapján: jogi szakértő, közbeszerzési szakértő, könyvvizsgáló műszaki ellenőr, 
tervellenőr. 
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A stratégiai és operatív menedzsment munkáját az önkormányzat településfejlesztési ügyintéző 
munkatársa segíti, mint adminisztratív szervezeti egység, mivel az ITS beavatkozásainak 
legjelentősebb része műszaki, építészeti jellegű tevékenységeket takar. További szoros 
együttműködés szükséges továbbá az egyes városüzemeltetési feladatokat végző szakosodott céggel. 
 

6.3.  TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
JAVASLATOK 

A települési koordináció célja az ITS településközi egyeztetése, melynek jellege a község térségi 
szerepkörétől függ. A településen az alábbi intézmények működnek:  
Közigazgatás: közös önkormányzati hivatal (Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal);   
Nevelési, oktatási intézmények: napközi otthonos óvoda (Berekerdő Óvoda Szivárvány Tagóvoda); 
Egészségügyi intézmények: Egészségház: háziorvosi és fogászati rendelő, valamint a védőnői 
szolgálat;  
Egyéb: rendőrség körzeti megbízottja, Faluház, Néprajzi szoba.  
Az okmányirodai és gyámügyi feladatokat, valamint a szociális feladatok egy részét a Járási Hivatal 
látja el. 

6.3.1. Járási kapcsolatok  
A területfejlesztési együttműködések terén jelenleg a járási szintű együttműködések a 
legmeghatározóbbak. Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2013. január 
1-i megszűnése után felálló Egri Járási Hivatalhoz 22 település tartozik, annak Egerszalók a nyolcadik 
legnépesebb települése. Fontos a járáshoz tartozó önkormányzatokkal való szoros együttműködés 
fenntartása. További jelentős együttműködést jelent a település földrajzi elhelyezkedéséből 
fakadóan, hogy Egerszalók Eger szomszédjaként erősen vonzódik a járási székhelyhez. A térségen 
belül különösen nagy jelentőséggel bír az összefogás.  
Egerszalók község figyelembe veszi az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésénél a térségi 
és regionális fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célkitűzéseket. (lásd: 2.6. Stratégia külső 
és belső összefüggései)  
Egerszalók céljai, melyek a környező településeket is érintik:  
Komplex turizmusfejlesztés:  
 Gyógy- és egészségturizmus 
 Vallási- és programturizmus 
 Aktív- és sportturizmus 
Turisztikai marketing és kommunikáció;  
Idegenforgalmi együttműködések;  
Helyi gazdaság diverzifikációja:  

Gazdasági telephelyek fejlesztése fejlesztés (a gazdaság minden területén) 
Gazdaságfejlesztési partnerségi program kialakítása;  
Beruházás élénkítő program;  
Községi funkciók megerősítése:  

Egészségügyi program;  
Szociális ellátó rendszerek fejlesztése;  

Humánerőforrás fejlesztés: 
Hozzájárulás és együttműködés a szomszédos településekkel a közoktatás fejlesztése 
érdekében  
Közoktatáson kívüli foglalkozások, tanfolyamok;  
Intézményi, óvodai, bölcsödei háttér fejlesztése.  
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6.3.2. Településközi egyeztetések  
 
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményről a 31. §-ban rendelkezik az ITS egyeztetéséről és 
elfogadásának szabályairól. Az érintett településekkel e jogszabály szerinti egyeztetés történik a 
település partnerségi határozatában foglaltak alapján. 
 

6.4.  MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA (OUTPUT ÉS EREDMÉNYINDIKÁTOROK 
MEGHATÁROZÁSA AZ EGYES AKCIÓTERÜLETI BEAVATKOZÁSOKRA ÉS AZ 
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTÉZKEDÉSEIRE, AZOK MÉRÉSI 
MÓDJÁNAK, GYAKORISÁGÁNAK RÖGZÍTÉSE; A MONITORING RENDSZER 
MŰKÖDTETÉSI MECHANIZMUSÁNAK MEGHATÁROZÁSA) 

 
A monitoring nem más, mint a program tervezése során meghatározott tevékenységek elvégzésének, 
célok teljesülésének, vagyis végeredményben a program megvalósulásának folyamatos nyomon 
követése. Ennek alapjául az előzetesen kitűzött célok számszerűsítése szolgál. 
A monitoring tevékenység kulcsa, hogy e mutatószámok aktuális értékeit a program végrehajtói 
folyamatosan gyűjtsék és elemezzék, lehetőséget biztosítva ezáltal mind a programmenedzsment 
döntéshozók, mind a donorok számára, hogy rendszeresen egyértelmű jelzést kapjanak a program, 
illetve annak egyes részei aktuális állásáról. Ezen információ birtokában megítélhetik, hogy a program 
az előzetes terveknek, elképzeléseknek megfelelően halad-e, és ez alapján a tervektől való eltérés 
esetén szükség szerint megtehetik a megfelelő kiigazító lépéseket a végrehajtás, a megvalósítás 
menetében. 
A monitoring tevékenységhez szükségesek az azt támogató indikátorok. Az indikátor egy olyan 
mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli. Legyenek: 
Specifikusak, Mérhetőek, Elérhetőek, Relevánsak, Megbízhatóak, Aktuálisak. Az indikátoroknak a 
következő kérdésekre kell választ adniuk: 
Mennyit? Mit? Mikor? Kinek? Hol? 
Az „átfogó célhoz” egy-két „hatás-”, az egyes tematikus és településrészi célokhoz célonként egy 
„hatás” és 2-3 „eredmény” jellegű indikátor hozzárendelése javasolt. Konkrét output jellegű célok 
viszonylagos pontosságú kitűzésére – azaz az indikátor célértékének meghatározására – csak az ITS 
végrehajtására szolgáló források ismeretében kerülhet sor. 
A számszerűsített mutatók értékének mérése az „operatív menedzsment” feladata. Javasolt az IVS 
évenkénti „áttekintése” valamint 3-5 évenként történő „aktualizálása”. 
Évenkénti vizsgálat:  Az ITS áttekintésére célszerűen évenként kerül sor, kapcsolódva az egyes 
akcióterületi fejlesztések éves értékeléséhez. Az áttekintés során megállapításra kerülnek a fejlesztés 
„kimeneti (output”) és „eredmény” jellegű indikátorainak értékei, ezek alapján értékelésre kerül a 
célok irányába történő előrelépés mértéke. Az áttekintés során az alábbi lényeges forrásokból 
származó további információ felhasználása is ajánlott: 
Az „IVS partnerségi fórum” véleménye, visszajelzései 
Elkészült ágazati stratégiák vagy nagyobb léptékű területi tervek hatása 
Szabályozási és gazdálkodási környezet változása 
Egyéb, nagyobb léptékű fejlesztések elkészülte, esetlegesen tervezett fejlesztések elmaradása 
 
Szükség esetén az önkormányzat – a stratégiai menedzsment funkciójában - korrigálhatja a stratégiát 
az elért eredmények és a külső környezet esetleges változásinak megfelelően. 
Az éves áttekintés kizárólag kisebb korrekciók végrehajtására szolgál. A korrekciókat, beleértve a 
korrekciót kiváltó okokat, megfontolásokat rögzíteni kell és nyilvánossá kell tenni. Célszerű az 
Önkormányzat Hivatala által elkészített módosítás megtárgyalása az „ITS Partnerségi Fórum” 



69           Egerszalók község integrált településfejlesztési stratégiája 2014. 
 

keretében, majd ezt követően az Önkormányzat döntési rendszerében (Bizottság ill. Közgyűlés) 
történő elfogadása. 
Harmonizáció: Új Önkormányzati Gazdasági Program készítéséhez kapcsolódóan az ITS célrendszerét, 
beavatkozási logikáját is célszerű áttekinteni, a két dokumentumot egymással összhangban tervezni. 
Felülvizsgálat 3-5 évente: Részletesebb, a helyzetelemzést, a stratégiai célokat és beavatkozásokat 
érintő aktualizálásra, felülvizsgálatra – ha lényeges változás nem történik a külső környezetben – 
általában 3-5 évente van szükség. Ezen alkalmakkor célszerű az ITS „hatás” jellegű indikátorai 
értékének figyelembe vétele, az elért eredmények ezek alapján történő értékelése. 
Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba kell hozni 
a stratégiai célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit, valamint a stratégiához közvetlenül 
nem kapcsolódó projektek stratégia célrendszerére gyakorolt vélelmezett vagy tényleges pozitív és 
negatív hatásait. 
Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati úton 
megvalósított fejlesztések esetén a pénzügyi és fizikai megvalósulásra (a stratégia megvalósításának 
kezdete óta, valamint az előző képviselő-testület által elfogadott beszámoló óta megvalósult 
forrásfelhasználást). 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában és az akcióterületi tervben bemutatott projektek sikeres 
megvalósulása érdekében a belső projektmenedzsment követi figyelemmel az indikátorok 
teljesülését, változását. Az indikátorokat figyelembe véve készíti el a kontrolling menedzsment az 
éves jelentését a közreműködő szervezet és a képviselő-testület felé. Az indikátorok mérésénél a 
kontrolling menedzsment munkáját a megvalósításban érintett szervezetek vezetői, illetve felelős 
tisztségviselők is segítik. 
A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a projektmenedzser negyedévente beszámolót tart a 
Képviselő-testület illetékes Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának és félévente egyszer a Képviselő-
testületnek az akcióterületi fejlesztések állásáról. A Településfejlesztési Bizottság mellett szükséges a 
közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyi sajtón keresztül, illetve a helyben szokásos módon 
közmeghallgatások keretében. 
A stratégia végrehajtásának és eredményeinek nyomon követését az átfogó cél, valamint a tematikus 
célok és a településrészi célok mellé rendelt indikátorrendszer biztosítja. A célrendszer 
bemutatásánál mutattuk be az átfogó, tematikus és településrészi célokhoz rendelt indikátorait, 
megjelölve azok adatainak forrásait, elérendő célértékeket. 
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TERVEZŐI VÁLASZOK 

 

EGERSZALÓK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK 
 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30.§ (5) és 31.§ (1)-hez beérkezett VÉLEMÉNYEIRE ADOTT TERVEZŐI 

VÁLASZOK: 

  ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK: TELEPÜLÉSTERVEZŐ:  

  vélemények rövid összefoglalása: tervezői válasz: 

1./ 
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal_Állami Főépítész (I.sz.: BOD/01/852-
4/2014, kelt: 2014. október 6.) 

1.1. 

Az elkészült koncepció és stratégia jól megalapozott 
vizsgálaton, helyzetelemzésen és helyzetértékelésen 

nyugszik. A dokumentumok megfelelnek a Tr.R. 2. 
mellékletében előírt tartalmi követelményeknek. 

– 

1.2. A dokumentációk jóváhagyását támogatja. – 

1.3. Tájékoztat az eljárás további menetéről.  

2./ Miskolci Bányakapitányság (I.sz.: MBK/2148-2/2014, kelt: 2014. szeptember 23.) 

2.1. 
Tájékoztat a település területén lévő szénhidrogén 

előfordulási helyéről, valamint a bányatelkekről. 

Köszönjük, a szénhidrogén előfordulási helyeket, 
valamint a bányatelkeket a településfejlesztési 

dokumentumok készítése során figyelembe vettük. 

2.2. 

Tájékoztat, hogy Egerszalók község területén a lejtős 
térszínen történő beavatkozások felszínmozgás 

kialakulásával járhatnak, melyre a rendezési tervben 
célszerű felhívni a figyelmet. 

Az adottságokat a rendezési tervek készítésénél 
figyelembe vesszük. 

3./ Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala (I.sz.: 10.129/2014, kelt: 2014. október 8.) 

3.1. 
Tájékoztat a Tfvt. átlagosnál jobb minőségű 

termőföldek előírásairól, valamint Egerszalók 
művelési ág szerinti átlagos AK/ha értékeiről. 

Köszönjük, az adatokat a településrendezési eszközök 
készítésénél figyelembe vesszük. 

3.2. 
Tájékoztat a belterületbe vonás szabályairól. 

Köszönjük, a belterületbe vonás szabályait a 
településrendezési eszközök készítésénél, az 
esetleges tervezett belterületek kijelölésénél 

figyelembe vesszük. 

3.3. 

A tervek ellen kifogása földvédelmi szempontból 
nincs, az eljárás további szakaszaiban részt kíván 

venni. 
– 

4./ 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság_Miskolci hatósági iroda (I.sz.: CM/20197-4/2014, kelt: 2014. 
szeptember 25.) 

4.1. 

Az anyagot megvizsgálta és megállapította, hogy a 
hírközlési munkarész nem felel meg a vonatkozó 

jogszabályban foglaltaknak, így azt nem áll módjában 
véleményezni.  

A Megalapozó vizsgálat tartalmazza a hírközlés 
jelenlegi állapotát a településen. A részletes jövőbeni 

hírközlési igényeket a területfelhasználás 
meghatározásakor, azaz a településrendezési 

eszközök felülvizsgálatának készítésekor fogjuk tudni 
megállapítani, így azt a későbbi tervek tartalmazzák 

majd. 

5./ Magyar Közút NZrt. Heves Megyei Igazgatósága (I.sz.: HEV-1103/6/2014, kelt: 2014. október 7.) 

5.1. 
A HEV-1103/2/2014 iktsz. júli. 16-án kelt levelében 

foglaltakat továbbra is fenntartja. 
– 

6./ 
Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (I.sz.: 13378-2/2014, 
kelt: 2014. szeptember 18.) 



71           Egerszalók község integrált településfejlesztési stratégiája 2014. 
 

6.1. 

Tájékoztat a településszerkezet megváltoztatására 
vonatkozó előírásokról vízvédelmi-, 

hulladékgazdálkodási-, levegőtisztaság- és 
zajvédelmi, valamint természetvédelmi és tájvédelmi 

szempontokból. 

– 

6.2. 

A településrendezési tervekhez tájékoztat az alábbi 
védett területek előírásairól:  

- országos jelentőségű védett természeti területek,  
- természeti területek, 

- természetközeli területek, és 
- OÖH területei. 

Köszönjük, a településrendezési tervek készítésénél 
az előírásokat figyelembe vesszük! 

7./ 
Heves Megyei Kormányhivatal_Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: (I.sz.: HER/058/01303-2/2014, 
kelt: 2014. szeptember 26.) 

7.1. 
A terveket közegészségügyi szempontból nem 

kifogásolja. 
– 

7./ 
Heves Megyei Kormányhivatal_Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága: (I.sz.: HEF/NTI/1600-2/2014, kelt: 
2014. október 6.) 

7.2. 
A dokumentumok ellen kifogást nem emel, azokat 

elfogadásra javasolja. 
– 

8./ Bükki Nemzeti Park Igazgatóság: (I.sz.: I-181/8/2014, kelt: 2014. augusztus 25.) 

8.1. 

A mellékelt digitális adathordozón megküldi a 
település területén lévő, jogszabályok által védett 

országos jelentőségű védett természeti területekre, 
emlékekre és értékekre, Natura 2000 területekre, 
valamint OÖH-ra vonatkozó adatokat, térképeket. 
Tájékoztat, hogy a fenti adatokat már több ízben 

megküldték. Kéri az erről szóló Átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet aláírva visszaküldeni. 

Köszönjük, a jegyzőkönyvet aláírva visszaküldjük 
Igazgatóságuknak. 

9./ ÁNTSZ_Országos Tisztifőorvosi Hivatal (I.sz.: KEF-18245-4/2014, kelt: 2014. október 1.) 

9.1. 

A stratégia részletesen foglalkozik a természetes 
gyógytényezővel, illetve annak védőterületére 

vonatkozó előírásokkal, ezért ellene kifogást nem 
emel. 

 

10./ 
Heves Megyei Kormányhivatal_Erdészeti Igazgatósága (I.sz.: HEG/EI/6394-4/2014, kelt: 2014. 
szeptember 23.) 

10.1. A dokumentumokkal kapcsolatban kifogással nem él. – 

11./ 
Heves Megyei Kormányhivatal_Katasztrófavédelmi Igazgatósága (I.sz.: 792-4/2014, kelt: 2014. október 
13.) 

11.1. 

A településrendezési eszközök készítésére 
vonatkozóan tájékoztat az OTSZ előírásairól, valamint 
kéri a tervezés során figyelembe venni Heves megye 

területrendezési tervét is. 

Az előírásokat a településrendezési eszközök 
felülvizsgálata során figyelembe vesszük. 

12./ Telenor Magyarország Zrt. (kelt: 2014. szeptember 2.) 

12.1. 
A terveken bemutatott módosítások a Telenor 

magyarországi hálózatát nem érintik, ezért észrevételt 
nem tesznek. 

– 

13./ Heves Megyei Vízmű Zrt. (I.sz.: HMV-1466-02/14, kelt: 2014. október 6.) 

13.1. 
 

A Megalapozó vizsgálat Víziközművek fejezetének 
Köszönjük, a megalapozó vizsgálatot a kapott 

észrevételek alapján korrigáljuk. 
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1.16.2.1. pontjában tévesen szerepel, hogy a hálózat 
vízigényének biztosítása a Kerecsend

Egerszalók közötti NA 150-es távvezetékről való 
lecsatlakozással történik, ezzel szemben a hálózat 

ivóvízigényének biztosítása Eger
völgyfeltáró úton létesített NA 200 KPE ivóvíz 

gerincvezetékről történik. A Kerecsend
Egerszalók közötti NA 150-es távvezetékről való 

ellátás lehetősége tartalékként szerepel.

13.2. 

 
Szintén téves az 1.16.2.2. fejezetben szereplő 
megállapítás, miszerint a szennyvíz tisztítása a 

Kerecsenden található szennyvíztisztító telepen 
történik. Ténylegesen: Az összegyűjtött szennyvíz a 
Hőforrásnál lévő központi szenn

szintén a völgyfeltáró úton kiépült NA 250 KPE 
szennyvíz nyomóvezetéken az Egri városi 

szennyvíztisztító telepre kerül, ahol azt tisztítják. Az 
átemelő esetleges üzemzavara esetén, a szennyvíz 

átkormányzással a Kerecsendi szennyvíztisztít
telepre vezethető.

13.3. 
A végleges, jóváhagyott anyagra Részvénytársaságuk 

igényt tart. 

14./ Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság (I.sz.: E2012

14.1. 
A dokumentációk elfogadását az alábbi előírásai 

bedolgozásával nem kifogásolja.

14.2. 

Az 1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek c. fejezetben a 
Termálvíz címszó alatt szereplő „Termálkutak 

hidrológiai védőterülete” megnevezésű térképet 
aktualizálni kell.

14.3. 

Az újonnan kialakításra kerülő létesítmények 
ivóvízigényét, ahol műszakilag lehetséges, a meglév
közműhálózatról kell biztosítani. A szolgáltatott ivóvíz 

minőségének ki kell elégítenie a vonatkozó 
kormányrendelet előírásait.

14.4. 

Az újonnan kialakításra kerülő telkek és más, 
rácsatlakozás nélküli ingatlanok és ipari létesítmények 

esetében a rákötési lehetőséget, amennyiben a 
műszaki lehetőségek adottak, a meglévő 

közműhálózatra biztosítani kell. A közcsatornába 
vezetett szennyvizek minőségének ki kell elégítenie a 

vonatkozó KvVM rendelet előírásait.

14.5. 
A közműves ivóvízellátó és szennyvízelve
igénybevétele során figyelembe kell venni a víziközmű

szolgáltatásról szóló törvény előírásait.

Készült: Budapest, 2014. október 20.
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1.16.2.1. pontjában tévesen szerepel, hogy a hálózat 
vízigényének biztosítása a Kerecsend-Demjén-

es távvezetékről való 
lecsatlakozással történik, ezzel szemben a hálózat 

ivóvízigényének biztosítása Eger-Egerszalók közötti 
völgyfeltáró úton létesített NA 200 KPE ivóvíz 

gerincvezetékről történik. A Kerecsend-Demjén-
es távvezetékről való 

ellátás lehetősége tartalékként szerepel. 

Szintén téves az 1.16.2.2. fejezetben szereplő 
megállapítás, miszerint a szennyvíz tisztítása a 

Kerecsenden található szennyvíztisztító telepen 
történik. Ténylegesen: Az összegyűjtött szennyvíz a 
Hőforrásnál lévő központi szennyvízátemelőből, a 

szintén a völgyfeltáró úton kiépült NA 250 KPE 
szennyvíz nyomóvezetéken az Egri városi 

szennyvíztisztító telepre kerül, ahol azt tisztítják. Az 
átemelő esetleges üzemzavara esetén, a szennyvíz 

átkormányzással a Kerecsendi szennyvíztisztító 
telepre vezethető. 

A végleges, jóváhagyott anyagra Részvénytársaságuk 
 

A jóváhagyott dokumentációkat megküldjük.
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k elfogadását az alábbi előírásai 
bedolgozásával nem kifogásolja. 

–

Az 1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek c. fejezetben a 
Termálvíz címszó alatt szereplő „Termálkutak 

hidrológiai védőterülete” megnevezésű térképet 
aktualizálni kell. 

Az előírások – részletességük miatt 
településrendezési tervek szintjére tartoznak, így azok 

a felülvizsgálatuk során kerülnek beépítésre / 
figyelembe vételre.

Az újonnan kialakításra kerülő létesítmények 
ivóvízigényét, ahol műszakilag lehetséges, a meglévő 
közműhálózatról kell biztosítani. A szolgáltatott ivóvíz 

minőségének ki kell elégítenie a vonatkozó 
kormányrendelet előírásait. 

Az újonnan kialakításra kerülő telkek és más, 
rácsatlakozás nélküli ingatlanok és ipari létesítmények 

ési lehetőséget, amennyiben a 
műszaki lehetőségek adottak, a meglévő 

közműhálózatra biztosítani kell. A közcsatornába 
vezetett szennyvizek minőségének ki kell elégítenie a 

vonatkozó KvVM rendelet előírásait. 

A közműves ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszer 
igénybevétele során figyelembe kell venni a víziközmű-

szolgáltatásról szóló törvény előírásait. 

Készült: Budapest, 2014. október 20. 
 

Készítette:                                       Mohácsi Katalin
                                                        településtervező 
                                                            TT 01-6108 
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A jóváhagyott dokumentációkat megküldjük. 

015/2014, kelt: 2014. október 16.) 

– 

részletességük miatt – a 
településrendezési tervek szintjére tartoznak, így azok 

a felülvizsgálatuk során kerülnek beépítésre / 
figyelembe vételre. 

Mohácsi Katalin 
rvező  

    




