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1. JÖVŐKÉP 

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

 
Jogszabályi értelmezés szerint, a településfejlesztési koncepció: a település egészére készített, a 
változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra meghatározó dokumentum. A 2013. január 1. 
óta hatályos 314/2012. Kormányrendelet pontosan meghatározza a településfejlesztési koncepciók 
tartalmi elemeit, illeszkedésük, egyeztetésük és elfogadásuk szabályait. 
A településfejlesztési koncepciót a jelenlegi előírások szerint vizsgálati anyagnak kell megalapoznia, 
kiformálásához véleményezés szükséges, majd a Képviselő-testületnek határozattal kell elfogadnia. 
A munka során a falu gazdasági és szociológiai helyzetéből indultunk ki, hogy abból hosszú távú 
jövőképet alkossunk, amely majd „lefordítódik” és megtestesül a szerkezeti tervben és a 
szabályozásban. A településfejlesztési koncepció készítése kapcsán azt kerestük, hogy melyek azok az 
értékek, amelyekre építve pozitív víziót lehet felállítani, és amelyek segítségével fokozatosan föl lehet 
számolni a múlt negatív következményeit. 
A településfejlesztési koncepció megalapozására helyzetfeltáró, elemző- és értékelő vizsgálati 
tervanyag készült. Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testülete, a 64/2016. (10. 24.) 
számú képviselő-testületi határozatában úgy döntött, hogy az elkészült megalapozó vizsgálatot 
megfelelőnek tartja a továbbtervezésre, továbbá a koncepció fejlesztési irányainak a következő 
célokat állapította meg: 

• Az ipari-gazdasági vállalkozások területigényének biztosítása, elsősorban az alacsony 
hasznosítású mezőgazdasági területek felhasználásával. 

• A szőlő-és bortermeléshez kapcsolódó kereskedelem és vendéglátás fejlesztése. 

• A zártkertek területhasználatának fejlesztése, megkülönböztetve a kertgazdálkodás, 
idegenforgalom, üdülés és lakhatás céljára való alkalmasságot. 

• A beépítésre szánt területek felülvizsgálata azokon a helyeken, ahol több mint hét éve nem 
kezdődött meg a terület felhasználása. 

• Lakóterületek fejlesztése megkülönböztetve a zavaró hatásoktól mentesebb kertvárosias, és 
a gazdasági tevékenységet is megengedő falusias övezeteket. 

• Meglévő lakóterületek intenzitásának fejlesztése tömbbelső feltárások, telekosztások és az 
ellátási (infrastrukturális) lehetőségek feltárásával. 

• Intézményi, kereskedelmi és ellátási központok fejlesztése a területhasználat és funkcionális 
kapcsolatok kedvezőbbé tételével, a környezet esztétikájának növelésével. 

• Az önellátás és népességmegtartó képesség növelése a szabadidő eltöltésre, önművelésre, 
tudásátadásra és egészségmegőrzésre alkalmas létesítmények létrehozásával. 

• A mezőgazdaság, kertművelés, ültetvényes gazdálkodás, állattartás és terményfeldolgozás 
fejlesztése a területhasználat biztosításával és ösztönzésével. 

• Az idegenforgalom és vendéglátás fejlesztése a területhasználat biztosításával és 
ösztönzésével. 

• A sporttal és testedzéssel kapcsolatos területek minőségi fejlesztése és mennyiségi bővítése. 

• A borkészítés, a hozzá kapcsolódó kereskedelem és vendéglátás, valamint a hegyközségekkel 
való kapcsolattartás élénkítése. 

Andornaktálya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megfogalmazta a településfejlesztés 
irányait, mely jövőképet az alábbi mondattal foglalhatunk össze: 
 

Andornaktálya, örökségét és kedvező természeti adottságait értőn használó település, a 
kertművelők, a borászok, a dolgozni akaró képzett munkavállalók, a sokgyermekes családok 

kellemes lakóhelye, a termelő gazdasági vállalkozások kedvező letelepedési területe. 
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1.2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE 
 
Fenntarthatóság elve: (Erőforrások folyamatos rendelkezésre állásának elve) 
Fenntarthatóság alatt annak az állapotnak a folyamatos fenntartását értjük, amikor a szükségletek 
nem haladják meg a jövő generációk számára is elérhető erőforrásokat. A fenntarthatóság növelése 
(a fenntartható fejlődés) azt jelenti, amikor az erőforrások növekedése úgy valósul meg, hogy az 
veszélyek és veszteségek nélkül,folyamatosan biztosítható a jövő generációk számára is. 
Fenntartható településről akkor beszélhetünk, amikor a fenntarthatóság elve mindhárom települési 
környezeti elem vonatkozásában egyszerre érvényesül. Amikor egyszerre valósul meg a társadalmi 
környezet, a gazdasági környezet, a természeti-és épített környezet folyamatos fenntartása. 
 
Partnerség elve: (Döntéshozásba való bevonás elve) 
Partnerség alatt a helyi társadalom minél szélesebb körének döntéshozásba való bevonását értjük. 
 
Együttműködés elve: (Más szempontok figyelembevételének elve) 
Együttműködés alatt a jogszabályok betartását, és az érintett (általában a szomszédos) 
önkormányzatok törekvéseinek figyelembevételét értjük. 
 
Integrált megközelítés elve: (Egységben gondolkozás elve) 
Integrált megközelítés alatt azt értjük, hogy a települési környezet különböző elemei (társadalmi, 
gazdasági, táji, természeti és épített környezeti) szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ezért az egyes 
településfejlesztési beavatkozások csak ezek együttkezelésével (idegen szóval: integrálásával) 
lehetnek hatékonyak. Ez az elvi megközelítés a települést összefüggő egészként kezeli. Egy-egy 
felismert problémára összefüggő, egymás hatását kölcsönösen erősítő társadalmi- gazdasági- 
természeti vonatkozású megoldást, és fejlesztési beavatkozást keres. 
 
Komplexitás elve: (Összes eszköz használatának elve) 
Komplexitás alatt a különböző fejlesztési eszközök együttes használatát értjük. Beszélhetünk 
tárgyiasult (más szóval: fizikai jellegű) és nem tárgyiasult (idegen szóval: szoft jellegű) fejlesztési 
eszközökről. A tárgyiasult fejlesztési eszközök eredménye jól mérhető, minden esetben valamilyen 
fizikai formában (például: felújított épület, elültetett fa, beszerzett eszköz) jelenik meg. A nem 
tárgyiasult fejlesztési eszközök közvetlenül nem, csak elért hatásukban mérhetőek (például: 
hulladékmennyiség csökkenése, képzettségi szint növekedése). A fejlesztési célok hatékony 
eléréséért mindkét (fizikai és szoft jellegű) településfejlesztési eszközök együttes használata 
szükséges. 
 
Településrendezési szerződés:  

A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési 

szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval. A 

településrendezési szerződés adja a keretet ahhoz, hogy a települési önkormányzat és a beruházó 

együttműködjenek és arányosan viseljék a költségeket a helyi településrendezési eszközöknek a 

megvalósítani kívánt beruházáshoz szükséges módosítása érdekében.   
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2. CÉLOK 

2.1. A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ ÁTFOGÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 
 
A település állapotának és adottságainak vizsgálata során, a települési környezet három fő elemét 
különíthetjük el: 

• a társadalmi környezetet, 

• a gazdasági környezetet, 

• a táji, természeti és épített környezetet. 
 
A képviselő-testület által megfogalmazott fejlesztési irányokból kiindulva, a települési környezeti 
elemekre vonatkozó célok a következők: 

• Testileg és lelkileg egészséges, összetartó és egymást segítő társadalom 

• Több lábon álló, magas hozzáadott értéket előállító gazdaság 

• Tájképi és építészeti arculat folyamatos javítása 

• Önfenntartásra és önellátásra való törekvés 

• Takarékos területhasználat 

• Zöldmezős beruházások helyett a barnamezős területek újrahasznosítása 

• Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és hatásainak mérséklése 
 
Társadalmi célok: 

• Lakóterületek adottságokra épülő fejlesztése 

• Településen belüli elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása 

• Egymást segítő közösségek létrejöttének ösztönzése, működési feltételeinek javítása 

• Szemléletformálás, a takarékosság, az önellátás és egészségmegőrzés területén 

• Népességmegtartó képesség javítása, a gyermekvállalás ösztönzése 

• Dolgozni akaró családok településre csábítása 
 
Gazdasági célok: 

• Gazdasági területek biztosítása a vállalkozások számára 

• Munkahelyek és munkalehetőségek bővítése a településen 

• Szőlőtermesztés, borászat lehetőségeinek javítása 

• Helyi termékek és szolgáltatások keresletének növelése 

• Megújuló energiák értő felhasználásának növelése 

• Takarékos gazdálkodásra ösztönzés 
 
Táji-, természeti-és épített környezeti célok: 

• Közterületek rendezése, használatuk és megjelenésük javítása 

• Közlekedés és parkolás feltételeinek javítása 

• Csapadékvíz elvezetés biztonságos megoldása 

• Vízvisszatartás és vízhasznosítás ösztönzése, műszaki lehetőségének biztosítása 

• Fásítás, kertművelés és állattartás ösztönzése az erre alkalmas helyeken 
 
Az elkészült helyzetfeltáró, elemző- és értékelő vizsgálati tervanyag megállapításai, a képviselő-
testület által megállapított fejlesztési irányok, valamint a társadalmi, gazdasági, természeti és épített 
környezeti elemekre vonatkozó fejlesztési célok alapján a következő jövőkép, településfejlesztési 
elvek és településfejlesztési célrendszer kerül megállapításra. 
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2.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA 
 

RÉSZCÉLOK: 
 

Testileg és lelkileg egészséges, összetartó és egymást segítő társadalom 

o Települési- és közösségi terek használatának növelése 

→ A közigazgatási központ (Polgármesteri Hivatal és Egészségház tere) újrafogalmazása a 
"főtér" szerepének betöltéséhez 

→ A kulturális, kereskedelmi központ (templom, óvoda, művelődési központ, Coop üzlet tere)  
fejlesztése 

→ Más találkozási pontok, rendezvényterek, közösségi terek fejlesztése (pl. anyukák a 
játszótéren, családok a fagyizó teraszán, a különböző korosztályok a kertmozi füvén ülve, 
vagy esti koncerten a Zene-völgyében) 

→ Biztonságos kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek biztosítása 
→ Közterületi parkolási lehetőségek értő növelése 
 

o Testedzés és kikapcsolódás lehetőségeinek javítása 
→ Sportolásra és kulturális szórakozásra alkalmas – épített és szabadtéri – objektumok 

fejlesztése önkéntesek bevonásával 
→ Csapatsportok számára alkalmas többfunkciós pályák kialakítása (pl. az ultimate frisbee, 

méta, gyeplabda, rögbi) 
→ Versenysport és közösségi sportolás lehetőségeinek javítása 
→ Sport rendezvények szervezés, és lehetőségeinek javítása 

 
o Az önképzés és közösségi rendezvények lehetőségeinek javítása 

→ Hagyományok felkutatása, felélesztése, új hagyományok teremtése 
→ Vallási közösségek tevékenységének és fejlesztési elképzeléseinek segítése 
→ Tudásátadás lehetőségeinek biztosítása, tudásátadási alkalmak szervezése 
 

o  Sport és kulturális programok szervezése önkéntesek bevonásával 
→ Különböző iskolán kívüli tanfolyamok, zenekarok támogatása 
→ A civil szervezetek és az önszerveződés támogatása 

 
o Kikapcsolódás és pihenés közösségi lehetőségeinek javítása 

→ Szervezett közösségi rendezvények körének bővítése, színvonalának emelése 
→ Családi kikapcsolódás lehetőségeinek javítása 

o Közösségi szemléletformálás fejlesztése 
→ Rendezvényszervezés, ismeretátadás és kedvező példák bemutatása 

 
 

Több lábon álló, magas hozzáadott értéket előállító gazdaság 

o A háztáji gazdálkodás és kézművesség ösztönzése 
→ Háztáji gazdálkodásra alkalmas lakóterületek kedvező szabályozása 
→ Kézműves tevékenység végzésének biztosítása az erre alkalmas lakóterületeken 
→ Teljes kertművelés, gyümölcstermesztés és fásítás ösztönzése 

o Kis-és középvállalkozások telephelyigényének kielégítése 
→ Gazdasági tevékenységre alkalmas terület biztosítása 
→ Meglévő gazdasági területek felhasználásának ösztönzése 

→ Jó minőségű termékek és egészséges élelmiszerek előállításának ösztönzése 
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o Magas hozzáadott értéket előállító termelő vállalkozások településre csábítása 
→ Összefüggő gazdasági terület biztosítása a betelepülő vállalkozások számára 
→ Kedvező megközelítés és közműellátás biztosítása a gazdasági terület számára 
→ Ipari park cím elérését szolgáló fejlesztések elvégzése 

o Helyi bortermelés, borkereskedelem és ehhez kapcsolódó vendéglátás ösztönzése 
→ Helyi terményfeldolgozás ösztönzése 
→ Minőségi bor előállítás segítése 
→ Kereskedelem és vendéglátás lehetőségeinek javítása 

o Idegenforgalom lehetőségeinek javítása 
→ Idegenforgalmi adottságok folyamatos felkutatása és értő hasznosítása 
→ Idegenforgalom számára alkalmas területek biztosítása 
→ Szálláshely, vendéglátás, kultúra és szórakozás lehetőségeinek javítása 
→ Hagyományőrző és hagyományteremtő programok szervezése 
 

 

A tájképi és építészeti arculat folyamatos javítása 

o Kényelmes és szép lakókörnyezetek létrehozása 
→ Településképi Arculati Kézikönyv megalkotása, alkalmazása, folyamatos monitorozása 
→ Közterületek állapotának javítása 
→ Közterületi csapadékvíz-elvezetés javítása 
→ Közművek föld alá helyezésének elérése 
→ Épített értékek felkutatása és védelem alá helyezése 
→ Szemléletformálás, építészeti kultúra javítása 

o A hagyományos tájgazdálkodás fenntartása vagy újraélesztése 
→ Őshonos fajokból álló növénytársulások fenntartása 
→ Őshonos növények telepítésének ösztönzése 
→ A táj változatosságát, mozaikosságát adó használatok fenntartása 
→ A táj, a tájat használó és benne élő ember együttműködésének ösztönzése 
→ Rétek, legelők fenntartása, állapotuk javítása és használatuk ösztönzése 
→ Hagyományos állattartás újraélesztése, az erre alkalmas területek fenntartása 
→ A környezettudatos öntözéses gazdálkodás ösztönzése, feltételeinek elősegítése 

 

Önfenntartásra és önellátásra való törekvés 

o Helyi termékek és szolgáltatások körének bővítése, előállítás ösztönzése 
→ Helyi gazda- és vállalkozói fórumok szervezése 
→ Vállalkozói szerepvállalás ösztönzése 
→ Tudás-átadás biztosítása 
→ Helyi termékek reklámozásának segítése 

o Rövid ellátási láncok kialakítása 
→ Kereslet-kínálati viszonyok felmérése és közadatként való kezelése 
→ Helyi termelői piac létrehozása és működtetése 
→ Helyi termelői internetes adatbázis létrehozása, fenntartása 
→ Helyi termékeket népszerűsítő vásárok és más rendezvények szervezése 

o A helyi szintű alapanyag-és energiaellátás növelése 
→ Energiafelhasználás általános csökkentése 
→ Megújuló-energiaforrások előállításának és értő használatának növelése 
→ Helyi termelők előnyben részesítése, helyzetbe hozása 
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Takarékos területhasználat 

o Lakóterületek intenzitásának növelése 
→ Be nem épült területek felülvizsgálata 
→ Használatlan hosszútelkes lakóterületeken feltáró utca kiszabályozása 

o Zöldmezős beruházások helyett a barnamezős területek újrahasznosítása 
 
 

Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és hatásainak mérséklése 

o Éghajlattudatos településtervezés, zöldfelületekkel tagolt település kialakítása 
→ Vízmegtartás, lefolyás-szabályozás körülményeinek javítása 
→ Talaj, vízkészlet, vízbázisok védelme, mennyiségi és minőségi megőrzése 
→ Mezsgyék hálózatának fenntartása és természeti állapotuk javítása 
→ A termőföld és az erdő más célú hasznosításának csökkentésé 
→ A kisvízfolyások és partjaik állapotának javítása 
→ Erdősítés és növénytelepítés ösztönzése az erre alkalmas területeken 

 
 
 
Közösségért felelős szervezetek munkájának támogatása 

Civil szervezetek működésének ösztönzése 
A közösségi élet megteremtői a civil szervezetek és az egyházak. A civil szervezetek működésének 

fontos szerepe van a fiatalok és az újonnan ideköltözők helyi folyamatokba való bevonásában és az 

erős közösségérzet kialakulásában. A civilszervezetek működésnek is egyik legfontosabb alappillére 

az önkéntesség ösztönzése. Az önkormányzat továbbra is keresi a civil szervezetekkel való 

együttműködések lehetőségeit és támogat minden olyan kezdeményezést, mely a közösség épülését 

szolgálja.  

 
Az oktatás, nevelés és egészség önfejlesztő eszközrendszerének létrehozása  

Az önellátás és népességmegtartó képesség növelése a szabadidő eltöltésre, önművelésre, 
tudásátadásra és egészségmegőrzésre alkalmas létesítmények létrehozásával. 
 

A település az iskolájának bezárásának következtében különösen nagy hangsúlyt helyez a 
sportlehetőségek bővítése mellett a különböző tanfolyamok, zenekarok támogatására a közösség 
összetartó erejének megtartása, a fiatalok Andornaktályához való kötődésének érdekében. A 
szabadidő eltöltésre, önművelésre, tudásátadásra és egészségmegőrzésre alkalmas létesítmények 
létrehozásával, felújításával, bővítésével többek között alkalmas színteret biztosít az édesanyák 
munka világába való visszatéréséhez szükséges tudás megszerzéséhez, informatikai átképzések 
megvalósításához, zenekari próbák és hangfelvételek készítéséhez.  
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretében megvalósuló kerékpárosbarát fejlesztéshez 
kapcsolódva kívánja Andornaktálya elindítani bringasuli programját is a biztonságos közlekedés 
érdekében. A fiatalok szemléletformálása hatással van a jövő településének építészeti világára is, 
ezért az egészségmegőrzés, a kultúra és az önművelés támogatása mellett hangsúlyt kell helyezni az 
épített környezet iránti fogékonyság játékos ösztönzésére, a környezeti nevelésre és a színdinamikai 
képzésekre, tanfolyamokra is.  
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→ GAZDASÁG 

Lakossági kertgazdálkodás és háztáji állattartás ösztönzése  

Lakóterületek fejlesztése megkülönböztetve a zavaró hatásoktól mentesebb kertvárosias, és 
a gazdasági tevékenységet is megengedő falusias övezeteket 
 

A település célja, hogy mind a településen lakó és gazdálkodó, mind az ingázó lakónépesség számára 
megfelelő életteret biztosítson.  
A készülő Helyi Építési Szabályzatban a létesíthető épületek körével lehet a különböző funkciók körét 
meghatározni. A település a régi kiosztású, hagyományosan háztáji gazdálkodásra használt lakótelkeit 
a HÉSZ-ben falusias lakóterület övezetekbe kell sorolni, melyekben az állattartó épületek lehető 
legszélesebb körét meg kell engedni. Ezzel szemben az újabb lakótelkeken, jellemzően városias 
életformát élők érdekében az állattartó épületek engedélyezése nem megengedhető. 
Hasonló elven szabályozandók a műhelyépületek létesítésének lehetőségei.  
A mezőgazdaságot, kertművelést, ültetvényes gazdálkodást, állattartást és terményfeldolgozást 
fejleszteni szükséges a területhasználat biztosításával és a művelés, termelés ösztönzésével. 
A zártkertek napjainkra elavult használati módját újra kell értelmezni, területhasználatát fejleszteni, 
megkülönböztetve a kertgazdálkodás, idegenforgalom, üdülés és lakhatás céljára való alkalmasságot. 

 
 
 

Kedvező feltételek biztosítása a helyet kereső, termeléssel foglalkozó és magas hozzáadott értéket 
előállító vállalkozások számára 

Az ipari-gazdasági vállalkozások területigényének biztosítása, elsősorban az alacsony 
hasznosítású mezőgazdasági területek felhasználásával 

 
A volt szeméttelep területén energiapark létesítésével, az alternatív energiatermelés irányába kell 
lépni. 

 
 

Idegenforgalom, bor-és rendezvényturizmus, hálózati rendszerű turizmus 

Az idegenforgalom és vendéglátás fejlesztése a területhasználat biztosításával és 
ösztönzésével 

 

Andornaktálya célja, hogy a településsel való kapcsolatának és az infrastruktúrahálózatának 

fejlesztésével, valamint a szabályozási előírások által a területhasználat idegenforgalom irányába való 

ösztönzésével segíthesse a kedvező folyamatok beindítását.   

 
 
A szőlő- és bortermeléshez kapcsolódó kereskedelem és vendéglátás fejlesztése 
 

Andornaktálya fizikailag és gazdaságilag is szervesen összenőtt Eger városával.  Ez a tény alapvetően 
meghatározza a jövőjét is.  

Andornaktálya külterületének kb. 60-65%-a a szőlő termőhelyi kataszterébe tartozó I osztályú terület. 
Ez a nagyságrend egyértelműen jelzi, hogy a település tájhasználatában, a külterületi termőterületek 
hasznosításában a szőlő-, gyümölcs-termesztést a jövőben is meghatározó jelentőségűnek kell 
tekinteni.  
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A szőlő- és bortermelés, a borturizmus területén egyértelmű cél a minőség javítás, a borhoz 
kapcsolható tájélmények kidolgozása, a sajátos adottságokhoz igazodó speciális borturizmus 
létrehozása. A fejlesztés igényli a borvidéki szintű együttgondolkodást, a kispincék technikai, 
esztétikai fejlesztését, a belső érdekellentétek feloldását. 
Kiemelt cél Andornaktályán a szőlő termőterületének megőrzése, a termőterület nagyságának 
stabilizálása, az újra telepítés, korszerűsítés támogatása, a borászati technológia fejlesztése, a 
versenyképes értéknövekedés megvalósítása. 

A bor tárolására riolittufába vájt pincék kedvező alapot nyújthatnak a borturizmus növelésére. A 
pincesorok kedvező fekvésének kihasználásával, sajátos pincearculat meghatározásával, 
rendezvények szervezésével, a pincék megnyitásának ösztönzésével turisztikai célponttá, és a 
település jelképeivé kell, hogy váljanak.  Andornaktálya több napos turisztikát nem tud önállóan 
megvalósítani. Nagyobb „csomagokhoz” kell csatlakoznia, ahol jelen van a már hírnevet szerzett 
kultúra, az Eger környékére jellemző termálfürdők kínálta, a gasztronómia és a természeti környezet. 
Ezért hálózati rendszerű idegenforgalomban gondolkozik, ahol a szőlő területeken át vezetett 
kerékpárút egy igazi borutat határozhat meg akár Ostoros tava felé, majd Felsőtárkányon keresztül a 
Bükk irányába vagy akár Eger, Egerszalók felé. A borvidék egységes kommunikációjára van szükség.  

 
 
A borkészítés, valamint a hegyközségekkel való kapcsolattartás élénkítése 
 

Andornaktálya az Egri borvidék tagjaként szorosabbra szeretné fűzni a borvidék többi településével 

és a hegyközséggel való kapcsolatát. Az újratelepítés, az ültetvénykorszerűsítés és szerkezet 

átalakítás kell, hogy prioritást kapjon, a mikroklímának és a terroir-nak legjobban megfelelő fajták 

telepítését kell előtérbe helyezni.  

 
→ TERMÉSZET 

A természeti erőforrások takarékos és kíméletes használata 
 
A beépítésre szánt területek felülvizsgálata azokon a helyeken, ahol több mint hét éve nem 
kezdődött meg a terület  felhasználása 
 

A település sajátos adottságai következtében a vegyes tájhasználat – pl.: a városkörnyéki funkciók, 
így transzformátor állomás, nagyfeszültségű távvezetékek, olajkutak, egyéb telephelyek – jellemzőek 
a külterület nagy részén, amelyek egyúttal a tájkép meghatározó elemei is.  A szőlőterületek 
megőrzése és az ültetvények környezetének esztétikai javítása mellett így nagy figyelmet kell 
fordítani az olajkutak megfelelő hasznosítására, környezetük esztétikailag kedvező kialakítására. 
A MOL keretein belül jelenleg folyik e kutak értékelése, monitoringozása és e munka alapján döntik 
majd el, hogy mely kutak fontosak termelési, kutatási szempontból, illetve mely kutak kerülhetnek 
felszámolásra, felhagyásra. 
Tekintettel arra, hogy ez a munka jelenleg folyik, eredményei általunk nem ismertek, csak jelezzük, 
hogy a szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területeken, többnyire a szőlők között lévő kutak – nagy 
részük bozótos kúthely – sorsának mielőbbi ismerete a külterületi tájszabályozáshoz 
nélkülözhetetlenül szükséges. 
 
 
 
 
 



 

Lakóterületi tartalékok:  
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A településen 
helyen lakóterület kijelölve. 
azóta több, mint 7 év eltelt, az 
Étv. által előírt 
határidő lejárt, felülvizsgálandó a 
lakóterületek további 
hasznosítása.
 
Az egyik terület 
Eger felőli részén, 
Géza utca és az Eger
közötti 1,88 
településszerkezeti szempontból 
kedvező, sík területen lett 
kijelölve, a patak védőtávolságát, 
karbantartási sávját figyelembe 
véve a terület
lakóterületként 
 
 
 

 
A másik lakóterület a falu Maklár 
felőli végénél, a Petőfi utcával 
párhuzamosan, attól keletre, 
8,7ha-on, a 099/50 hrsz
kiszélesítésével, két oldalán 
falusias és kertvárosias karakterű 
lakóövezeti teleksor kijelölésével 
jött létre.  
A területet két korlátozó tényező 
is érinti: jelenleg települési 
átlagnál jobb minőségű 
termőföld, és szőlő termőhely.
Az előbbi alapján a Termőföld
védelmi törvény értelmében a 
művelés alól való kivonást a 
Földhivatal megtagadhatja.
A terület lakóövezetként való 
megtartását a tele
koncepció a meglévő 
területhasználatra tekintettel 
javasolja. 
 
 

A településen 2005-ben lett két 
lakóterület kijelölve. Mivel 

azóta több, mint 7 év eltelt, az 
Étv. által előírt kártalanítási 

ejárt, felülvizsgálandó a 
lakóterületek további 
hasznosítása. 

terület Andornaktálya 
Eger felőli részén, a Gárdonyi 
Géza utca és az Eger-patak 

 ha-os terület, ami 
településszerkezeti szempontból 
kedvező, sík területen lett 

patak védőtávolságát, 
karbantartási sávját figyelembe 
véve a területet továbbra is 
lakóterületként hasznosításra vár. 

A másik lakóterület a falu Maklár 
felőli végénél, a Petőfi utcával 
párhuzamosan, attól keletre, 

on, a 099/50 hrsz-ú út 
sítésével, két oldalán 

falusias és kertvárosias karakterű 
lakóövezeti teleksor kijelölésével 

et két korlátozó tényező 
is érinti: jelenleg települési 
átlagnál jobb minőségű 
termőföld, és szőlő termőhely. 
Az előbbi alapján a Termőföld-

édelmi törvény értelmében a 
művelés alól való kivonást a 
Földhivatal megtagadhatja. 
A terület lakóövezetként való 
megtartását a településfejlesztési 
koncepció a meglévő 
területhasználatra tekintettel 



 

Gazdasági területi tartalékok: 
 
 
Északi iparterület: 
 

 
 
Régi Tufa-telep és környéke: 

figyelembe vételével a település 
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A területnek még nem kezdődött 
meg a gazdasági célú 
felhasználása, 
számított hét év még nem telt le. 
A terület kijelölésével probléma, 
hogy települési átlagnál jobb 
minőségű termőföld, így a 
Termőföld védelmi törvény 
értelmében a művelés alól való 
kivonást a Földhivatal 
megtagadhatja.
A vasúton túl, az Alkotmány utca 
külterületi, 25
szakasza mentén 2005
kijelölve egy 
gazdasági terület. Egyéb 
a területet nem érinti.
 
 
 

 
A Tufatelep utca mentén kijelölt 
8,52ha-os 
szolgáltató 
(Gksz) 2009
Jelenleg a területnek kis része 
hasznosított a Tufatelep utca 
végén, amelyet belterületbe is 
vontak. Itt kisebb vállalkozások 
telephelye működik.
A területet egyéb védelem, 
korlátozó tényező nem érinti, 

megtartandó
 
Mellette, a va
szeméttelep 
gazdasági (G
kijelölve, mel
ös elkerülő

 kiemelten támogat. 

területnek még nem kezdődött 
meg a gazdasági célú 
felhasználása, de a módosítástól 
számított hét év még nem telt le. 
A terület kijelölésével probléma, 
hogy települési átlagnál jobb 
minőségű termőföld, így a 
Termőföld védelmi törvény 

rtelmében a művelés alól való 
kivonást a Földhivatal 
megtagadhatja. 
A vasúton túl, az Alkotmány utca 
külterületi, 25-ös útba bekötő 
szakasza mentén 2005-ben lett 
kijelölve egy 10,07ha-os ipari 
gazdasági terület. Egyéb védelem 
a területet nem érinti. 

A Tufatelep utca mentén kijelölt 
 kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági terület 
2009-ben lett kijelölve. 

Jelenleg a területnek kis része 
hasznosított a Tufatelep utca 
végén, amelyet belterületbe is 
vontak. Itt kisebb vállalkozások 

elye működik. 
A területet egyéb védelem, 
korlátozó tényező nem érinti, 

területfelhasználása 
andó. 

asút túloldalán a régi 
 területe ipari 
Gip) területként van 
lyet a tervezett M25-

ő út csomópontja 



 

Üdülőterületi tartalék: 
 

 
Településközponti vegyes területi tartalék
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A Malom-árok és az Eger
2009-ben lett üdülőházas üdülőterület 
kijelölve, 1ha-on. 
A területet a patak védősávja 
kivételével egyéb védelem nem érinti, 
de megközelíthetőségét ki kell 
alakítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ponti vegyes területi tartalék: 
 
A település
területbe (Vt)
attól északra, a patak mellett lett 
2009-ben kijelölv
központ bővítésére szánt 
településközp
melynek kedvező fekvése okán 
indokolt a települ
központjának ez irányú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

árok és az Eger-patak között 
ben lett üdülőházas üdülőterület 

 
A területet a patak védősávja 
kivételével egyéb védelem nem érinti, 

megközelíthetőségét ki kell 

A településközponti vegyes 
) sorolt főtér mellett, 

attól északra, a patak mellett lett 
ben kijelölve 0,74ha-on, a 

központ bővítésére szánt szintén 
ponti vegyes terület, 

edvező fekvése okán 
a település fő 

központjának ez irányú bővítése. 
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Megújuló erőforrások tartós (fenntartható) használatának elérése 
Andornaktálya település célja, hogy az energiahatékonyság szempontjainak bevezetésével a lakosság 
életkörülményei hosszú távon javuljanak.  Közintézményeinek energiatudatos fejlesztése 
(polgármesteri hivatal, közösségi ház, óvoda, művelődési ház napkollektorokkal való ellátása) 
hozzájárult az üzemeltetési költségek jelentős csökkentéséhez és az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának visszaszorításához és a lakosság szemléletformálásához is. Továbbra is célként 
fogalmazható meg a megújuló energiaforrások arányának további javítása a közintézményeknél. 
Andornaktályán a megújuló energiahordozók közül elsődlegesen a napenergiát kell igénybe venni. A 
napkollektorok, napelemek elhelyezhetőségéről, elhelyezéséről a helyi építési szabályzatban kell 
rendelkezni. A napenergia hasznosítására épülő rendszerek elhelyezése mellett azonban több 
lehetőség is felmerül:  

• napelempark a volt szeméttelep helyén 

• hővisszanyerő szellőzési rendszer alkalmazása  

• és az árnyékolástechnikai megoldások 

• hőszigetelés 

• közterek tervezésénél szem előtt kell tartani a klímavédelmi szempontokat: fasorok, 

vízarchitektúrák alkalmazását  

 

Andornaktálya azokat az innovatív, megújuló energiát hasznosító rendszereket részesíti előnyben, 
amelyek a település arculatához, építészeti és táji karakteréhez illeszkednek és a legnagyobb energia 
termelésére, visszanyerésére képesek. A megújuló erőforrások használatában és kiépítésükben nem 
csak a település üzemeltetés hatékonyabbá tételét látja, hanem számol ezen rendszerek turisztikai 
kínálatba való bekapcsolásával is. 
 
Klímaváltozás hatásainak a kezelése 

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás az építési szabályozás kidolgozásában is megjelenik, „az új 

középületek környezet- és klímabarát kialakítást nyerhetnek (pl. középületek hőszigetelésének 

szabályozása), illetve a közterületek megfelelő felszínborítást kaphatnak (vízáteresztő felületek és 

városi zöldfelületek bővítése).” A település fontosabb köztereinek újrafogalmazásakor a 

klímaváltozásra figyelemmel esztétikus megoldásként érdemes a vízfelületeket növelni (pl. gloriett 

körül), mert a természetes és épített vízfelületek nagy szerepet játszanak a passzív hűtésben, a 

felületről elpárolgó víz ugyanis a környezetéből hőenergiát von el.  A helyi civil szervezetek és óvoda 

a szemléletformálás jegyében kisebb léptékű alkalmazkodási projektek (faültetés, 

infrastruktúrafejlesztés) szervezésében, lebonyolításában vállaljanak aktív szerepet.  

 
Tudás és gondosság alapú innovációk használata 
 
A település minden téren a környezeti szempontokat figyelembe véve hosszútávú megoldások 

keresésére törekszik. A település infrastrukturális hálózatának felújítása során is mérlegeli az új, 

innovatív technológiák használatát, mint pl. a hosszabb az élettartamú, alacsonyabb a fenntartási 

költségű, kisebb zajterhelést okozó ökoaszfalt burkolat alkalmazását is. 
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BEAVATKOZÁSOK TERÜLETI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA:  

o Láncolatos településközpont fejlesztése 
� a településszerkezetből adódóan a faluközpont és kisebb alközpontok összekötése 

o Összefüggő gazdasági terület létrehozása 
� kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek kijelölése a tervezett M25-ös elkerülő út új 

csomópontjánál 

o Nagykert fejlesztése  
� a meglévő szabadidős terület mellett a korabeli angolkert megelevenítésével 

o Borászati területek fejlesztése 
� Minőségi bortermelés feltételeinek vizsgálata 
� Idegenforgalom, vendéglátás feltételeinek vizsgálata 

o Zártkerti területek fejlesztése 
� A gazdálkodás, az idegenforgalom adottságainak vizsgálata 

o Eger patak partvonalának bejárhatósága 
� Egert, Maklárt összekötő partvonal menti közlekedő terület biztosítása 

o Rákóczi út fejlesztése 
� Kerékpáros és gyalogos bejárhatóság biztosítása 
� Egert, Maklárt összekötő kerékpáros hivatásforgalom biztosítása 
� Parkolási lehetőségek javítása 

o Lakóterületek fejlesztése 
� Zaklatott, konfliktusos településszegélyek rendezése 
� Telekosztások lehetőségének javítása 
� Zavaró hatást nem engedő lakóterületek kijelölése 
� Termelő és gazdasági tevékenységet is engedő lakóterületek kijelölése 
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2.2.1. A jövőkép, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

 

JÖVŐKÉP: 

Andornaktálya, örökségét és kedvező természeti adottságait értőn használó település, a 
kertművelők, a borászok, a dolgozni akaró képzett munkavállalók, a sokgyermekes családok 

kellemes lakóhelye, a termelő gazdasági vállalkozások kedvező letelepedési területe. 

→ TÁRSADALOM 
    

→ GAZDASÁG 

képzett munkaerő növelése   
 

  

ö
n

fe
n

n
ta

rt
ó

 k
ép

es
sé

g 
n

ö
ve

lé
se

 

  

* Lakóterületek 
intenzitásának növelése, 

differenciálása    
  

* Sportterületek minőségi fejlesztése 
és mennyiségi bővítése   

  

komfortos lakókörnyezet                                                                     

  
* Funkcionális kapcsolatok 

kedvezőbbé tétele           
  

   
  

* A beépítésre szánt területek 
felülvizsgálata    

  

magas színvonalú szolgáltatások   
 

  

  

* Intézményi, kereskedelmi 
és ellátási központok 

fejlesztése 
 

  
* Az idegenforgalom és 
vendéglátás fejlesztése   

  

* A borkészítés 
felélénkítése, a szőlő-és 

bortermeléshez kapcsolódó 
kereskedelem és 

vendéglátás fejlesztése 

 

együttműködő közösség 
    

      

* A környezet esztétikájának 
növelése   

* A mezőgazdaság, 
kertművelés, ültetvényes 
gazdálkodás, állattartás és 

terményfeldolgozás fejlesztése 

* Civil szervezetek működésének 
ösztönzése    

    

* Az ipari-gazdasági 
vállalkozások területigényének 

biztosítása 

→TERMÉSZET 

a természeti-, táji-, épített-és kulturális erőforrások értő használata, gyarapítása 
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2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

 

 
 
Települési terület:  
A lakóterület gyakorlatilag minden utcájára a vegyes beépítés, a házak „ezerféle” megjelenése, a 
szétesett karakter jellemző. Nincs a településnek egy utcaszakasza sem, ami megőrizte volna 
történeti jellegét. 
A faluközpontot a Falucentrum hatalmas épülete uralja, előtte a csupasz, „reprezentatív” térrel, ami 

jelenleg leginkább parkolóként szolgál. A településről nagyon hiányzik egy valódi közösségi tér, 

melynek helyét és kialakítását a településrendezési eszközök készítésekor meg kell vizsgálni, és ki kell 

jelölni. 

 

1) 

1) 

1) 

2) 

2) 

2) 

3) 

3) 

3) 

4) 

4) 

5) 

6) 

6) 

1) 
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E területeken cél a kertvárosias (zavaró hatások nélküli) és a falusias (háztáji gazdálkodásra is 
alkalmas) területek szétválasztása a településrendezés során. 
 
→ 1) Gazdasági területek 
A korábbi szabályozás védelem nélküli területei, melyek gazdasági célra alkalmasak, a tervezett M25 
elkerülő út csomópontjánál. 
 
→ 1) Gazdasági vasúJejlesztés 

A vasútvonal ipari célú újraindítása. 
 
→ 2) Láncolatos településközpont kialakítása 

 
A "Zenevölgy" - Főtér - Kastély 
alközpont-rendszer fejlesztése a Főút 
menti funkciók és infrastruktúra 
fejlesztésével, átjárhatóvá tételével. 
A tervezett M25-ös elkerülő út által a 
Rákóczi út (főút) forgalmának 
csökkentése, a közművek földben 
vezetése, csapadékvíz-elvezető árkok 
befedése, tervezett növényzet ültetése 
közterület tervezési koncepció alapján. 
A Főtérrel szemközti pincés terület 
egységes arculatának kialakítása, 
közterület rendezése. 
Főtéri termelői piac létrehozása. 
A patakpart kerékpárosok és turisták 
számára járhatóvá tétele. 
 
 

 

→ 3) Tartalék lakóterületek biztosítása 

A korábban kijelölt lakó fejlesztési területek közül a realizálható területek megtartása, rendezése. 

E három terület: a belterület északi részén a patakparton, a temető mellett, és a Petőfi Sándor utca 

mögött. 

 

→ 5) Pincék, borászatok területe: 

A borospincék, borházak és borászati üzem területe turisztikai események jövőbeni színtere. Ehhez a 

megfelelő minőségi és esztétikai fejlesztéseket el kell végezni. 

 

Zöldterületek: 
 

→ 4) Volt kastélykert megmaradt zöldterületei: 

A régi angolkert területének egy részén futballpályát alakítottak ki, egy másik része sűrűn bozótos. A 
gloriett építménye és dombja megvan, de a körülötte lévő tó már régen kiapadt.  
A terület még jelenlegi állapotában is nagy potenciálokkal rendelkezik, a település az egykori 
angolkert és ehhez kapcsolódó botanikai hagyományait a jövőben fel kívánja eleveníteni, a kastély 
épület idegenforgalmi hasznosításával, a gloriett körüli tó vízzel való feltöltésével az angolkertet 
visszahozza a település életébe. 
A sportterületeket és az angolkerthez kapcsolódó rendezvények területeit szét kell választani. 
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→ 4) A Futballpálya területének fejlesztése 

További pályák kialakításával, infrastruktúra fejlesztéssel. 

 
→ 6) Idegenforgalmi hasznosítású volt zártkertes területek: 
A volt zártkertek területei, melyek használatával napjainkra felhagytak. Egységes funkciójú 
újrahasznosításuk az eltérő adottságaik miatt nem lehetséges. A főút Ostoros felőli oldalán a 
belterülethez közel idegenforgalmi funkció kialakítása a cél, míg a Mihálytetőn a távoli elhelyezkedés 
és a domborzat és az infrastruktúra hálózat kiépítésének nehézségei miatt továbbra is mezőgazdasági 
területfelhasználás indokolt. 
 
 
 

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

3.1. A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA 

 

Jelen településfejlesztési koncepcióhoz a Megalapozó vizsgálat a 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet  

1. mellékletében előírt tartalmi követelményeknek megfelelően – a 2011-es statisztikai adatok 

felhasználásával – készült, ezért valamennyi olyan társadalmi, gazdasági és környezeti adatot 

tartalmaz, amely az Integrált Településfejlesztési Stratégia és településrendezési eszközök 

elkészítéséhez szükséges. 

 

3.2. JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA 

 

Területfelhasználás 

Andornaktálya jelenlegi területfelhasználási egységei jól körülírható rendszert alkotnak. A település 
lakóterületei az Eger-patak és a II. Rákóczi Ferenc út között, illetve utóbbi túlsó oldalán húzódnak 
végig, az egri és a kistályai közigazgatási határ között.  
Az „egy utcás” település csuklópontja a jelenlegi faluközpont, a Polgármesteri Hivatallal és Faluházzal, 
ami már településközpont vegyes terület besorolású. Ilyen besorolást kaptak még jellemzően az 
intézményi és közösségi funkciót betöltő területek: a Kossuth Lajos utcán a plébánia – templom – 
temető – tornaterem telkei, az óvoda telke, a művelődési ház, az élelmiszerüzlet telke, és egy-egy, 
jellemzően kereskedelmi funkciót betöltő épület telke a lakóutcákban. 
A legnagyobb gazdasági terület Eger határánál, a vasút és az Eger-patak között lett kijelölve, de a 
beépülése évek óta nem kezdődött meg. Szintén beépületlen terület a régi tufatelep és környékén 
kijelölt hatalmas terület, melynek jelenleg csak töredéke hasznosított. 
Gazdasági területként szerepelnek a településszerkezeti tervben az Alkotmány utca folytatásában 
található vállalkozási telephelyek, melyek jelenleg is működnek. 
A település külterületén, a keleti és nyugati oldalon egyaránt, rengeteg olajkút található. Különleges 
területfelhasználásukkal szabdalják a mezőgazdasági és erdőterületeket. 
A külterület további területei nagyrészt általános mezőgazdasági területek, melyek a szőlőterületeket 
is magukban foglalják. Kertes mezőgazdasági területek találhatók a Mihálykistetőn, Egerszalók 
határánál a Kerecsendi út mentén, és az egri határ közelében. 
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A településrendezési eszközök felülvizsgálata során figyelmet kell fordítani az évekkel ezelőtt kijelölt, 
de be nem épült területek besorolására A beépítésre szánt területek felülvizsgálata c. fejezet alapján, 
valamint a funkcióváltó területekre. 
A meglévő területfelhasználások mellett helyet kell biztosítani egy helyi és turisztikai vonzerőként 
helytálló piac, valamint minőségi időtöltést biztosító zöldfelületek számára. 
 
Közúti közlekedés 
Andornaktálya közvetlen térségét érintő országos és megyei közlekedési fejlesztési tervekben 
szerepel Eger elérése gyorsforgalmi úthálózaton (M25 sz. út), és a 2501 j. Eger (keleti) elkerülő út 
megvalósítása, mely tervezése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában lezárult.  
A Heves megyei Területrendezési terve tartalmazza továbbá a 2502 j. út Andornaktálya déli 
elkerülését és összekötését a tervezett 2501 j. úttal. 
Andornaktálya térségében a mellékúthálózaton fenntartás jellegű beavatkozások, rekonstrukciók 
szükségesek.  
Célszerű a jelenleg burkolatlan földutak szilárd burkolattal történő kiépítése, a gyalogutak kijelölése 
és szintén szilárd burkolattal történő ellátása. A hiányzó járdakapcsolatokat javasolt kialakítani. 
A településen javasolt a belterületen a forgalomtechnikai kialakítás felülvizsgálata. 
 
Vasúti közlekedés 

A vasúti közlekedés tekintetében javasolt megvizsgálni, hogy Andornaktálya tekintetében az Eger 
elővárosi vasúti közlekedés fejlesztésével tehermentesíthető-e a közút forgalma, valamint 
gazdaságosan üzemeltethető-e a közösségi közlekedés részeként. 

Az idegenforgalmi és turisztikai és ingázásra vonatkozó igények kielégítésére célszerűvé vált olyan 
jármű kifejlesztése, mely lehető legkevesebb energiával, lehető legkisebb környezeti terheléssel 
üzemeltethető. Andornaktálya hosszú távú célja tehát a közúti és vasúti járműveknél még viszonylag 
új iránynak számító, napelemes motorkocsi („Vili”) alkalmazása az Egerbe való ingázás gyors, 
egyszerű megoldására, valamint a turisztikai közlekedés fejlesztésére. 
E megoldás magával vonja a sínek kétvágányúra bővítésének szükségességét Andornaktálya-alsó 
megállóig. Ebben az esetben – az egyszerre 30 fő szállítására alkalmas – szerelvény használhatja az 
Andornaktálya-alsó és -felső megállót, valamint javasolt megállítani az ipartelepnél is. A fejlesztés kb. 
6 km pálya építését igényli. 
Rövidebb távlatban pedig egy igény-vezérelt közösségi közlekedés, közösségi autó, stb. megvalósítása 
enyhítene az egyéni gépkocsival való ingázás okozta helyzeten. 
 
Közösségi közlekedés 
A tömegközlekedés fejlesztését javasolt a forgalmi igényekhez igazítani. Andornaktálya belterületén 
megvizsgálandó, hogy indokolt-e újabb buszmegálló helyek kijelölése a település megállóhelyekkel 
kedvezőbb lefedettsége érdekében. Javasolt továbbá a buszmegállóknál a megfelelő peron és 
esővédett várakozóhely kialakítása, mely során településképhez illeszkedő kialakításával 
hozzájárulhat a település további fejlődéséhez. Megvizsgálandó a vasúti közlekedés intenzívebb 
bevonása az elővárosi forgalom lebonyolításába. 
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Kerékpáros közlekedés 

 
Andornaktálya közvetlen térségében az Országos 
Területrendezési terv és a Heves Megyei 
Területrendezési terv országos jelentőségű 
kerékpárút és térségi jelentőségű kerékpárút 
fejlesztést tartalmaz.  
A települést érinti az országos jelentőségű 3. Kelet-
magyarországi kerékpárút, 3.A szakasza: Budapest - 
Fót - Mogyoród - Szada - Gödöllő - megyehatár - 
Zagyvaszántó - Gyöngyöspata - Gyöngyös - Markaz - 
Kisnána - Egerszalók - Eger - megyehatár - 
Mezőkövesd - Poroszló - Tiszafüred - Hortobágy - 
Nádudvar - Hajdúszoboszló - Debrecen - Nyírábrány 
- Nyírbátor - Csengersima – Tiszabecs, mely 
csatlakozik a 4. Tiszamente kerékpárút, 4.A 
szakaszhoz: (Szlovákia) - Tornyosnémeti - 
Hidasnémeti - Gönc - Telkibánya - Bózsva - Pálháza - 
Füzérradvány - Mikóháza - Sátoraljaújhely - 
Sárospatak - Bodrogolaszi - Vámosújfalu - Olaszliszka 
- Szegilong - Szegi - Bodrogkisfalud - Bodrogkeresztúr 
- Tarcal - Tokaj - Tiszaladány - Tiszatardos - Tiszalök - 
Tiszadada - Tiszadob - Tiszaújváros - Tiszapalkonya - 
Tiszatarján - Tiszakeszi - Ároktő - Tiszadorogma - 
Tiszabábolna - megyehatár - Poroszló - Sarud - 
Kisköre - megyehatár - Tiszasüly - Kőtelek - Nagykörű 
- Szolnok - Tószeg - Tiszavárkony - Tiszajenő - 
Tiszakécske - Lakitelek - Tiszaalpár - Csongrád - Baks 
- Ópusztaszer - Sándorfalva - Szeged - Röszke - 
(Szerbia). 
Eger területén tervezett a 22. Bükki kerékpárút: Ózd 
– Dédestapolcsány – Szilvásvárad – Bélapátfalva – 
Eger és a 23. Nyugat-zempléni kerékpárút: Gönc – 
Boldogkőváralja – Miskolc – Felsőtárkány – Eger 
útvonalakkal. 
A település térségében tervezett továbbá Eger – 

Egerszalók kerékpárút kialakítása, mely Andornaktályáról az országos jelentőségű vonalhoz 
csatlakozva a 2500 j. út mentén tervezett kerékpáros létesítményen érhető majd el. 
A kerékpárút létesítése (Eger összekötésével) a kerékpáros turizmus élénkítését is elősegítheti, és 
csatlakoztatja a kijelölt országos és térségi jelentőségű kerékpárút hálózathoz összekötve így a 
Mátrát a Tisza-tóval.  

Andornaktálya a fentiek mellett támogatja azt a célt, hogy Eger déli körútjaként kerékpározásra 
alkalmas, stabilizált utat alakítsanak ki Egerszalók - Demjén - Andornaktálya - Ostoros - Eger - 
Felsőtárkány érintésével. A kerékpárút vonalvezetésével a szelíd turizmus keretein belül is bejárhatók 
lesznek az Eger környéki települések, magukkal hozva a térségben töltött idő, így a vendégéjszakák 
növekedését is, valamint komplex látnivalóval szolgál a turisták számára. 
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Gyalogos közlekedés 
A belterületen javasolt a gyalogosok és kerékpáros forgalmat elősegítő biztonságos közúti 
keresztmetszet és forgalomtechnika kialakítása. Javasolt a gyalogos utak szilárd burkolattal történő 
kiépítése, továbbá a hiányzó járdakapcsolatok kialakítása. 

 
Parkolás 
Javasolt a településen a megfelelő számú és kiépítettségű parkolóhelyek kialakítása különös 
tekintettel az intézmények és szolgáltató létesítményeknél jelenleg hiányzó férőhelyek biztosítása 
érdekében.  
Az egyes üzletek és vállalkozási telephelyek megközelíthetőségét javítandó, a Kistályai út és II. 
Rákóczi Ferenc út szükséges szakaszain a jelenleg nyílt csapadékvíz elvezető árkok befedése 
szükséges a vendég-parkolóhelyek biztosítása céljából. 

 

Közműveket érintő fejlesztési igények 

Andornaktálya területén áthaladó Eger-patak telke rendezetlen. Nagyobb záporok és hóolvadás 

kapcsán a vízgyűjtőjéről lefutó vizek árhullámokat okoznak, amely a meder karbantartásának 

hiányosságai miatt elöntéssel veszélyeztetik a mélyebben fekvő környezetüket. A meder mentén a 

terület egy részét nem is véletlenül nevezték korábban Tó-rét dűlőnek. Elsődleges feladat lenne a 

meder valós telekigényének a kijelölése és karbantartásával a vízszállító képességének a javítása, 

valamint a mederkarbantartáshoz szükséges karbantartó sáv kijelölése. 

A település belterületén egyes utcákban, utcaszakaszokon kétoldali, vagy egyoldali nyílt árkot 

alakítottak ki, de több utcában semmilyen elvezetési mód nem épült meg, ezekben az utcákban 

nagyobb záporok után az utca szabályozási szélességét igénybe véve fut le a víz. 

A településen a nyílt árkok általában rendezettek, de így is előfordulnak feliszapolódott és 

növényzettel benőtt vízelvezető árkok, árok-szakaszok, így a vízelvezető képességük nem mindenhol 

megfelelő nagyobb záporok idején. A vízelvezetés rendszerét alkotó vízfolyások, árkok meder 

karbantartását szolgáló sávok kijelölése nem mindenhol biztosított. Ezek rendeletben előírt 

kijelölését meg kell oldani.  

A vízfolyások medrének feliszaposodásában nagy szerepet játszik, hogy a záporok idején előforduló 

nagy lemosódások megfogására övárkokat, hordalékfogókat alig alakítottak ki a bevezetés előtt. A 

település csapadékvíz elvezetésének igényesebb megoldása a település mielőbbi feladata. 

A lakosság számára szolgáltatott éves gázmennyiség 2000-ben 1419 ezer m3 volt, 2003-ban 1769 

ezer m³, azóta csökken, 2014-ben 844,4 ezer m³ volt. Ez az utóbbi években mutatkozó csökkenő 

tendencia jelzi, hogy mostanában egyre többen igyekeznek csökkenteni a gázfogyasztásukat. Az 

egyes gazdasági nehézségekkel küzdő ingatlantulajdonosok a fenntartási költségeik csökkentése 

érdekében rákényszerülnek arra, hogy a gázfűtést részben, vagy időszakosan, - ha az ingatlan 

alkalmas hagyományos energiahordozó hasznosítására-, költségeik csökkentésére a termikus 

hőellátásra a földgáz helyett nem vezetékes energiahordozót is hasznosítsanak. Ezzel azonban a 

település környezetterhelését növelik.  
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Fenntartható Energia és Klíma AkcióTerv (SECAP) elkészítése 

A település kiemelten veszi figyelembe az energiahatékonyság szempontjait az építés, a felújítás és a 

településüzemeltetés területén. A fenntarthatóság a közlekedési rendszerek átgondolásakor is 

elsődleges szempontként kell, hogy megjelenjen. Andornaktályán meg kell valósítani az 

energiahatékony településüzemeltetést. A területfelhasználási döntésekben a takarékosság, az 

ésszerűség és energiahatékonyság tükröződjön. A helyben rendelkezésre álló energiaforrások 

hatékony és környezetkímélő hasznosítása nem csupán a költségek csökkentése szempontjából 

jelentős, de hozzájárul az élhetőbb lakókörnyezet kialakításához, a településen élők 

életszínvonalának javításához is. A fentiekhez elengedhetetlen a települési energiastratégia - az 

európai standardokat követő önkormányzati Fenntartható Energia és Klíma AkcióTerv (SECAP) - 

elkészítése, amit az önkormányzat saját magára kötelező érvényűnek tart, ugyanakkor ajánlásokat 

fogalmaz meg a település ingatlantulajdonosai, lakosai, befektetői stb. számára. A Fenntartható 

Energia Akcióterv célja, hogy támpontot adjon a város energetikai beruházásaihoz, ezzel segítve a 

döntéshozók munkáját. Ennek érdekében ismerteti a település energiafogyasztását és szén-dioxid 

kibocsátását, majd javaslatokat fogalmaz meg a fenntartható energiagazdálkodás jegyében az 

energiahatékonyság javítása, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítása kapcsán. A 

Fenntartható Energia Akciótervben megfogalmazott javaslatok kitérnek az alábbi beavatkozási 

területekre: önkormányzati működési struktúrák, önkormányzati épületek energiahatékonysági 

korszerűsítése, lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítésre történő ösztönzése, családi házak 

napenergia beruházásai, vállalkozások energiahatékonysági és napelemes beruházásai, fenntartható 

közlekedési megoldások alkalmazása, közvilágítás korszerűsítése, energia-beszerzés a szabad piacról, 

valamint a fenntartható energiagazdálkodáshoz kapcsolódó szemléletformálás.  

 

Önkormányzati intézmények energiafelhasználásának csökkentése 

Továbbra is célként fogalmazható meg a helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások 

potenciáljának kiaknázása, az önkormányzati intézmények földgázon alapuló primerenergia-

fogyasztásának csökkentése, és az abból adódó üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése, az 

önkormányzat fenntartásában lévő intézmények energiaszámláinak csökkentése. A korszerűsítési 

lehetőségek áttekintése érdekében minden épület esetén érdemes (és a pályázati források elnyerése 

érdekében egyébként is kötelező) az épületenergetikai tanúsítvány elkészítése, amely az épület 

jelenlegi energetikai besorolása és az egységnyi hasznos alapterületre jutó éves energiafelhasználás 

(kWh/m2/év) mellett energetikai (költséghatékonysági) számítást is tartalmaz egy tervezett 

beavatkozások utáni állapotra vonatkozóan. Célszerű a számítást az energiafelhasználás tekintetében 

jellemző fogyasztási szokásokat áttekintő energetikai audittal is kiegészíteni, hogy a fizikai 

beavatkozásoktól remélt megtakarítás ténylegesen biztosítható legyen. Az energiafelhasználás 

csökkentése a homlokzati és födémeket érintő hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, a világítási 

rendszer korszerűsítése, az épületgépészeti rendszerek felújítása, valamint energiamenedzsment, 

épületfelügyeleti rendszerek kiépítése által valósulhat meg. Az energiamenedzsment rendszer 

lényege, hogy egy hardveres és szoftveres rendszer az energiafogyasztási adatok nyomon 

követésével, monitorozásával segít az energiafogyasztás irányításában. A rendszer kiépítésével 

figyelemmel kísérhetők és irányíthatók lesznek az egyes önkormányzati épületek különböző 

rendszerei (épületgépészeti rendszer, világítás, hűtő stb.). További energiamegtakarítással járhat a 

hővisszanyerő szellőzési rendszer beépítése és az árnyékolástechnikai megoldások alkalmazása – 

utóbbival elsősorban a klimatizálási energiaigény csökkenthető.  
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Közvilágítás korszerűsítése 

A közvilágítás korszerűsítése a közvilágítási hálózat fényáram-szabályozásával, modern, 

energiatakarékos (pl. LED) technológiák kiépítésével a teljes lakosság érdekeit szolgálja, hiszen 

amellett, hogy a fenntarthatóságot szolgálja, az önkormányzat kiadásainak csökkentéséhez is 

hozzájárul, jelentős villamosenergia-megtakarítást jelenthet. Célként fogalmazható meg a korszerű 

közvilágítás teljeskörű kiépítése, energiabarát fejlesztése (ezen belül is kedvező fényhasznosítású 

fényforrások, jó hatásfokú lámpatestek telepítése).  

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Szennyezések visszaszorítása, hulladékgazdálkodás 

A szennyezések visszaszorítása érdekében szemléletformáló előadásokkal, tematikus játszóházzal, az 

újrahasznosított termékek bemutatását szolgáló kiállítás befogadásával szeretne tenni a település.  

Eger városa új hulladékudvart és újrahasznosítási központot nyitott, mely lehetőséget Andornaktálya 

is szeretné kihasználni. A lakosság számára tájékoztató füzettel, a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél 

elhelyezett tájékoztató táblával hívná fel a figyelmet az egyéb nem háztartási hulladék 

elhelyezésének lehetőségeire. Szintén az egri rendszerhez kapcsolódva a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés rendszerének bevezetését is meg kívánja vizsgálni a település. Mindezek mellett 

pedig a veszélyeshulladék gyűjtés időpontjainak sűrítését tartja szükségesnek. 

 

3.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG 
VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE 

 

 

A régészeti, illetve az épített örökség védelmére és fenntartására vonatkozóan a 2001. évi LXIV. 
törvény ad iránymutatást, a 39/2015 (III.11.) kormányrendelet pedig a régészeti örökség és a 
műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról. A kormányrendelet alapján elkészült 
Andornaktálya település örökségvédelmi hatástanulmánya. 

 A kulturális örökség elemeinek védelme az eredeti építészeti és képzőművészeti jellemzőkhöz minél 
inkább igazodó megőrzésen és a bemutathatóságon kell, alapuljon, mely szükségszerűen együtt jár a 
funkcióadással, esetenként az eszmei értékkel összhangban álló hasznosításuk lehetőségeinek 
bővítésével.  

A kulturális örökség elemeinek védelme közérdek; megvalósításában éppen ezért nem csupán az 
állami és az önkormányzati szervek közötti együttműködésre van szükség, hanem abba az érintett 
civil szervezeteket, illetve a helyi közösséget is be kell vonni. Kifejezetten a védett objektumok 
fenntartására, illetve helyreállítására vonatkozóan elsődleges, hogy a beavatkozásokat csak a Heves 
Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával való egyeztetést 
követően, a műemléki alapelvek, illetve a helyi építési szabályzat maximális figyelembe vételével 
valósíthatják meg. Fontos továbbá, hogy a védett objektumok állagvédelme, felújítása (beleértve a 
kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is), illetve fenntartható használata nem haladhatja 
meg a szakmailag indokolt mértéket, végül figyelembe kell venni azt is, hogy a tervezett 
beavatkozások nem ronthatják azok állapotát.  
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Mivel a műemléki értékek megőrzésének egyik legfontosabb feladata, hogy örökül hagyjuk azokat a 
jövő nemzedékeknek, azt is figyelembe kell venni, hogy a helyi örökségvédelmi stratégiát az alapvető 
beavatkozások rögzítésén túl egységes szemlélettel és hosszú távra kell tervezni.  

 

Helyi védelemre javasolt és az értékleltárban szerepeltetett létesítmények értékeit érintő fejlesztési, 

rendezési és hasznosítási típusú feladatok 

• jó karban tartás támogatási rendszerének kidolgozása 

• elrontott ablakcserék visszaállításának ösztönzése: két álló négyszög ablak visszaállítása, 
faszerkezettel (grafikus szabályozás szerint) 

• Kerítések felújítása során zárt jellegű kerítés létesítése: függ. lécborítással, vízszintes 
pallóborítással vagy terméskő fallal  
(ahol virágos előkertes a beépítés, -ott csak az épületig, a ház előtt áttört jellegű lehet) 

 

Az értékvédelemre irányuló tevékenységek prioritásai 

• lakossági tájékoztatás 

• helyi védelem önkormányzati rendeletének megalkotása a településfejlesztési terv 
jóváhagyásához kapcsolódva 

• támogatási lehetőségek feltárása 

• nyilvántartásba vételre javasolt műemléki érték esetén (értékleltár 40. sorsz.) az előzetes 
kutatás és az értékleltár elkészíttetésének támogatása. 


