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9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS     
 
 
Megrendelő:   Poltrade Bt. ‐ Kisnána község Önkormányzata 
Készítő:   Laposa Műhely Kft. 
 
 
Kisnána községTelepülésrendezési eszközeinek alátámasztásául szolgáló 
 

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
a 2/ 2005 (I.11.) Kormányrendelet alapján 

átdolgozva 2021. április havában 
 

1. A környezeti értékelés dokumentáció kidolgozási folyamata 
 

1.1. Előzmények 
Kisnána község Önkormányzata 2015.‐ben adott megbízást és kötött szerződést a Poltrade Bt.‐vel a 
település  településrendezési  tervének  teljes  körű  felülvizsgálatára.  A  megbízott  tervező  a  Tájterv 
Műhely  kft‐t  ‐2020‐tól  Laposa  Műhely  kft.  ‐  kérte  fel  a  település  tájrendezési,  környezetvédelmi, 
külterület‐szabályozási munkarészeinek elkészítésére. 
A  tervezés  Kisnána  községteljes  közigazgatási  területét  érinti,  ezért  az  egyes  tervek  és  programok 
környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005.(I.11.)  Kormányrendelet  1.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a 
településrendezési terv részeként környezeti vizsgálat készítése kötelező. 
A  környezeti  értékelés  az  említett  rendeletben  rögzített  tematika  tartalmi  követelményei  szerint 
került  kidolgozásra,  a  település  léptékének,  adottságainak  és  a  fejlesztési  szándékoknak megfelelő 
részletezettségben. 
A kőbánya  területén  tervezett műszaki  fejlesztések – kőzetgyapotgyár,  illetve brikett és betonelem 
üzem  létesítés  –  a  településrendezési  terv  készítésének  folyamatát  lelassították.  A  különböző  
vizsgálatok,  tanulmányok,  a  jelen  környezeti  értékelés  szempontjából  fontos    környezeti 
hatásvizsgálat elkészítését követően – jelentős késéssel folytatódott a településrendezési tervezés. 
 
1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 
A  környezetértékelés  szervesen  kapcsolódik  a  tervezési  folyamatba.  A  településrendezési  eszközök 
készítését  megelőzte  a  településfejlesztési  koncepció  elkészítése,  amelyhez  a  314/2012.  (XI.8.)  
Kormányrendelet  szerint  el  kellett  készíteni  a  megalapozó  vizsgálatokat.  Így  a  tervezők  már 
koncepcióalkotás idején megfelelő ismeretekkel rendelkeztek a környezet értékeiről, állapotáról és az 
alapvetően meghatározta gondolkodásukat. 
A településtervezés több szakági tervező közös munkájának eredménye, és a terv többszöri tervezői, 
megbízói, lakossági egyeztetés, visszacsatolás révén formálódik. 
Az  mindenesetre  rögzíthető,  hogy  a  tájhasználati,  környezetvédelmi,  természetvédelmi  javaslatok 
kidolgozásánál,  a  térszerkezet  alakításánál  meghatározó  jelentőségűek  a  környezeti  vizsgálat,  a 
környezeti értékelés megállapításai.  
Az állandó visszacsatolás révén mind a településrendezési terv, mind a környezeti értékelés tartalma, 
mélysége  folyamatosan  változott.  A  tervezés  folyamatában  a  környezeti  értékelésben  kiemelt 
adottságok,  értékek,  célok  következtében  formálódtak  a  hatályos  tervhez  képest  a  változtatási, 
illetve  szabályozási  javaslatok. A környezetértékelés adott  fejezetei pedig mindig kiegészültek az új 
javaslatokkal, a kőzetgyapotgyár, valamint a brikett és betonelem üzem létesítésével és azok várható 
környezeti hatásaival. 
A 0189/3‐as, ill. a 0189/5‐ös hrsz.‐ú ingatlanon tervezett kőzetgyapotgyár, valamint a 0189/2‐es hrsz‐
ú  ingatlanon  létesítendő  brikett  és  betonüzem  építése  és  működése  során  várható  környezeti 
hatásokkal részletesen foglalkozik a környezeti értékelés, a HATÁS‐KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. 
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által készített környezetvédelmi hatástanulmány – továbbiakban KHV ‐alapján. 
 
1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására 
A  környezeti  értékelés  eredményeként  az  eljárásban  résztvevő  államigazgatási  szervek  előzetes 
véleményét, valamint a hatályos településrendezési tervet is figyelembe véve, azokkal összhangban, 
az alábbi tervezést befolyásoló javaslatok születtek. 

‐ tájképvédelmi területként a Heves megyei Területrendezési Terv által szabályozott területet 
vettük figyelembe. 

‐ a  kiváló  termőhelyi  adottságú  szőlő‐  és  gyümölcs  termőhelyeken  elsősorban  a  szőlő  és 
gyümölcstermesztést kell támogatni és erre a HÉSZ szabályozásával is ösztönözni kell. 

‐ a  kiváló  termőhelyi  adottságú,  erdőterületbe,  valamint  a  Nemzeti  Ökológiai  Hálózatba 
tartozó erdőterületeket erdőként kell szabályozni 

‐ A  tervezett  üzemfejlesztések  során  a  környezet  elemeit  legkisebb  módon  károsító 
megoldásokat kell alkalmazni 
.  

 
1.4.  A  környezet  védelméért  felelős  szervek  és  az  érintett  nyilvánosság  bevonása  az  általuk  adott 

véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés során történő figyelembevétele, az indokok 
összefoglalása 

A  településrendezési  eszközök  egyeztetése,  megvalósítása,  érvényesítése  következtében  várható 
környezeti  hatások  vizsgálatát  és  értékelését  összegező  környezeti  értékelés  egyeztetésében  a  2  /2005 
(I.11.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerint az alábbi államigazgatási szervek vonandók be. 

‐ a környezetvédelemre kiterjedően: 
BAZ megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

‐ a természet‐ és tájvédelemre kiterjedően: 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

‐ a környezet‐ és település‐egészségügyre kiterjedően: 
Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve 

‐  az épített környezet védelmére kiterjedően: 
Borsod‐Abaúj‐Zemplén megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Hivatalának  Állami 
Főépítésze 

‐  erdővédelemre kiterjedően: 
Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

‐ talajvédelemre kiterjedően:  
Heves Megyei Kormányhivatal Növény‐ és Talajvédelmi Igazgatósága 

‐ a termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

‐ földtani és ásványvagyon védelemre kiterjedően: 
Miskolci Bányakapitányság 

‐ kulturális örökség (műemlékvédelem, régészet) védelemre kiterjedően: 
Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi hivatala 

‐ vízügyi és vízvédelmi hatósági szempontból 
BAZ megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 

 
A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési 
eszközökről,  valamint  az  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendelet  9.  melléklete  szerint  a  településrendezési  eszközök  egyeztetési  eljárásában  résztvevő 
államigazgatási  szervek közül  a  környezeti  értékelés  tartalma  szempontjából  alapvető véleményt a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság,valamint az Állami Főépítész adott. 
A  településrendezési eszközök egyeztetési, véleményezési anyagáról az egyeztetés  folyamatában érintett 
államigazgatási  szervek  újabb  véleménye  várható,  amelyek  módosíthatják  bizonyos  mértékben  a 
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környezeti  értékelés  tartalmát,  és  magát  a  településrendezési  tervet  is.  Különös  tekintettel  kell  lenni  a 
kőbánya  területén  tervezettfejlesztésekre,  amelyekről  konkrét  környezeti  hatásvizsgálat  készült  és  nagy 
valószínűséggel az érintett államigazgatási szervekis ennek ismeretében fogalmazzák meg a véleményeiket. 
Amennyiben  egymástól  jelentősen  eltérő  vélemények  érkeznek  az  államigazgatási  szervektől,  azokat  az 
eltérő vélemények egyeztető tárgyalásán kell véglegesíteni. 
 
 
A környezet védelméért elsősorban felelős hatóságok előzetes véleménye 
 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
 Az  Igazgatóság előzetes  levelében megadta a  település  területén  lévő országos  jelentőségű védett 
természeti területeket és ezek digitális térképi állományát. A digitális adatszolgáltatás tartalmazta a 
Natura  2000‐es  európai,  közösségi  jelentőségű  területeket,  és  az  Országos  Ökológiai  Hálózat  és  a 
Tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület  övezetét  is.  A  BNP  Igazgatóság  előzetes 
véleménye a tájképvédelmi szempontból kiemelt övezet területeként az OTrT‐ben rögzített, a teljes 
közigazgatási  területet  magába  foglaló  lehatárolást  tartalmazza,  nem  pedig  az  e  törvény  14/A  §. 
alapján  a  Heves  Megyei  Területrendezési  Tervben  pontosított  övezetet!    A  Heves  Megyei 
Területrendezési Terv a törvényi előírás szerint pontosította a tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő övezet területét és a hatályos településrendezési terv szerinti beépítésre szánt területeket 
– értelemszerűen – kivonta a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet területéből.  
A  településrendezési  terv  készítésekor  a Heves Megyei  Területrendezési  Terv  szabályozását  vettük 
figyelembe./A tájképvédelmi terület övezetét  jelen környezeti értékelésben és a településrendezési 
tervben  is már a 2018. évi CXXXIX.    tv., a 9/2019  (VI.14.) MvM rendelet és a 2020‐ban módosított 
Heves megyei területrendezési terv alapján vettük figyelembe./ 
 
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 
Az  Igazgatóság  felhívja  a  figyelmet  a  vízbázis  védelmi  védőterületekre  és  védőidomokra.  A 
szakvélemény szerint a vízmű sérülékeny földtani környezetben fekszik és a védőzóna belterületet is 
érint. 
 
Tekintettel arra, hogy a felszíni vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21) Kormányrendelet 2. számú 
melléklete és az 1:10000 méretarányú szennyeződés érzékenységi térkép alapján a település területe 
a  felszíni  víz  állapota  szempontjából  érzékeny  területnek  minősül,  a  vonatkozó  rendeleteket 
előírásokat, a tervezés, szabályozás során ezt a tényt is figyelembe vesszük. 
Felhívja a  figyelmet,  hogy új  lakó és  ipari övezetek  csak  teljes  közművesítéssel  irányozhatók elő és 
csak elválasztott rendszerű közműhálózat építhető ki a csatornával el nem látott területeken. 
Fontosnak  tartja  a  szakvélemény  a  dombokkal  körbevett,  völgyben  fekvő  település  egységes 
vízrendezését és a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer folyamatos fejlesztését. 
Kisnána a települések ár‐ és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolása –a 18/2003.(XII.9.) 
KvVM‐BM  együttes  rendelet  szerint‐  „B”  azaz  veszélyeztetett  besorolású!  Ezért  is  különlegesen 
indokolt  a  mélyen,  közvetlenül  a  patakok  mellett  fekvő  területek  felülvizsgálata  a  beépíthetőség 
szempontjából.  
. 
 
 
1.5.  A  környezeti  értékelés  készítéséhez  felhasznált  adatok  forrása,  az  alkalmazott  módszer  korlátai, 

nehézségek, felmerült bizonytalanságok 
Kisnána  község  környezeti  állapotának  jellemzésekor  felhasználtuk  az  államigazgatási  szervek 
településfejlesztési  koncepcióhoz  adott  véleményét,  adatait,  ismereteit,  valamint  a  314/  2012.  (XI.8.) 
Kormányrendelet  alapján  elkészített  Megalapozó  vizsgálat  környezettel,  tájjal,  természetvédelemmel 
foglalkozó munkarészeit. Az adottságok felmérése helyszíneléssel történt és igen sok adatot gyűjtöttünk a 
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településen elsősorban az önkormányzattól.  
 Konkrét mérési adatok azonban nem állnak rendelkezésünkre. A fő gond és alkalmazott módszer korlátja 
az,  hogy  a  környezet  állapotát  egyes  időszakokban,    illetve  folyamatában  bemutató mérési  adatok  nem 
állnak a tervező rendelkezésére. 
 
Amint  korábban  említettük  a  kőbánya  területén  tervezett  fejlesztésekre  külön  környezeti  hatásvizsgálat 
(KHV)  készült,  így  a  kőzetgyapotgyár  ill.  a  brikett‐betonüzem  építésének  és  működtetésének  környezeti 
hatásai részletes vizsgálat tárgyát képezték. 
 
 

2. A terv kidolgozásakor vizsgált változatok ismertetése 
 

A tervezés során konkrét változatok nem készültek. A tervezés az elkészített és minden érdekelt által 
megismert,  elfogadott  településfejlesztési  koncepció  és  a  hatályos  településrendezési  terv  alapján 
folyt.  Az  egyeztetések  alatt  csak  egy‐egy  terület  esetében  merült  fel  többféle,  különböző  célú 
hasznosítás, ez azonban az egyeztetés során letisztult és a településszerkezeti és szabályozási javaslat 
egyértelmű területhasználatot jelöl.   
 
 
2.1.  A  terv  céljának,  tartalmának  összefoglaló  ismertetés,  a  környezeti  értékelés  készítése 

szempontjából fontos elemek, jellemzők 
Kisnána közigazgatási határa jelen tervezés során nem változik. A település beépítésre szánt területe 
a  hatályos  tervhez  képest  csak  kismértékben módosul.  Annak  ellenére,  hogy  az  elmúlt  tíz  év  alatt 
nem  történt  jelentős  változás  és  a  fejlesztések  lelassultak,  az  Önkormányzat  meg  akarja  őrizni  a 
hatályos tervben szereplő fejlesztési lehetőségeket. 
E koncepció eredményeként nem változik jelentősen a település kialakult szerkezete sem. 
A  természet‐,  a  környezet‐  a  táj‐,  és  tájképvédelmi  szempontok  meghatározóak  voltak  a  terv 
külterületi  szabályozásánál,  ez  mind  az  övezetek  meghatározásában,  mind  a  HÉSZ  szabályaiban 
visszatükröződik. A külterületi övezeti szabályozással – ez erdőkön kívüli mezőgazdasági területeken ‐ 
elsődleges  cél  az  adottságoknak  megfelelő  tájhasználat,  a  fenntartható  gazdálkodás,  a  tájjelleg,  a 
mozaikos  tájszerkezet  megőrzése.  Az  adottságoknak  megfelelő  tájhasználat  a  szőlő‐  és 
gyümölcstermesztésre, valamint az állattartás növelésére való ösztönzést jelenti. A gazdálkodás ilyen 
irányú megújulása, kiterjedése, gazdaságilag és tájesztétikailag is kedvező a település számára. 
Az új szabályozás meg kívánja akadályozni a területek felaprózódását, a külterületek felesleges, sűrű 
beépítését.  Ugyanakkor  támogatja  az  árutermelést,  a  családi  jellegű  gazdálkodást, 
termékfeldolgozást, az egyes külterületi övezetekben, az ezekhez szükséges építési lehetőségeket, a 
gazdálkodáshoz szükséges területi méretek megléte esetén. 
A kőbánya területén tervezett műszaki  fejlesztések ‐kőzetgyapotgyár  ill. brikett és betonelem üzem 
létesítése – mind tájképi, mind környezeti szempontból jelentős változást eredményez, bár igazából a  
működő kőbánya eddig is meghatározó táji, tájképi,  környezeti tényező volt. 
 
Tekintettel  arra,  hogy  Kisnána  területének  jelentős  részén  szennyeződésre  érzékeny  felszíni,  ill. 
felszín  alatti  képződmények  találhatók  a  szabályozásnál  a  víz‐  és  környezetvédelmi  szempontokat 
elsődlegesen figyelembe vettük. 
 
Biológiai aktivitásérték 
Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  törvény  szerint  az  újonnan  beépítésre  szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a  település közigazgatási  területének biológiai aktivitás értéke az 
eredeti – azaz a változás előtti – aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. 
Kisnánaterületén  a  terv  a  felhagyott,bozótosodó,  rosszabb  minőségű  mezőgazdasági  területeken 
további  erdősítést  javasol  a  Heves  megyei  TrT‐el  összhangban,  így  a  biológiai  aktivitásérték  nem 
romlik. 
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Alapkérdés, hogy a biológiai aktivitás értéket a hatályos tervhez képest számoljuk, hiszena beépítésre 
szánt  területeket  is  a  hatályos  terv  határozta  meg.  Ez  esetben  az  új  terv  által  javasolt 
változtatásokkalKisnánán javul az aktivitás érték. 
A számítást a /2007.(IV.3.) ÖTM rendelet alapján végeztük el. 
 
 
2.2.  A terv összefüggése más releváns tervekkel illetve programokkal 
A  településrendezési  tervek  készítése  során  alapvetően  kötelező  feladat  a  magasabb  rendű 
területrendezési tervekkel való összhang megteremtése. 
Az  Országos  Területrendezési  Terv  (OTrT)    ‐2018.  évi  CXXXIX.  tv.  ‐  fő  szabályait  és  övezeteit  a 
településrendezési  terv  készítése  során  figyelembe  vettük.  Az  OTrT    Heves  megyére  vonatkozó 
tartalmának és a megyei adottságoknak figyelembevételével készült HEVES Megye Területrendezési 
Terve,  amelynek  Kisnánára  vonatkozó  előírásait,  övezeti  szabályait  a  tervezés  során  a 
településrendezési  tervbe  beépítettük.  A megyei  szerkezeti  terv  Kisnána  területén  vízgazdálkodási 
térséget,erdőgazdálkodási  területet,  mezőgazdasági  térséget,  hagyományos  települési  térséget 
tartalmaz. A  településrendezési  terv a megyei  terv által  jelölt erdőgazdasági  térséggel     mértékben 
összhangban  van.  Az  erdőterületeket,  valamint  a  megyei  terv  erdőtelepítésre  alkalmas  terület 
övezetét a tervezett erdőbővítési javaslatoknál teljes mértékben figyelembe vettük.  
A megyei területrendezési tervben lehatárolt Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetét a 
településrendezési tervben ingatlanhatárokra pontosítottuk. 
Kisnánatájképvédelmi  terület  övezetét  a  megyei  területrendezési  terv  alapján  pontosítottuk.  A 
tájhasználat szabályozásakor és az övezeti előírások megfogalmazásakor a  fentiek  figyelembevétele 
elsődleges szempont volt. 
Említettük, hogy Kisnána területe a felszín vizek állapota szempontjából érzékeny területnek minősül. 
A Helyi Építési Szabályzat előírásainak megalkotásakor ezt a tényt is figyelembe vettük. 
 
 

3. A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 
 

3.1.  A  terv  céljainak  összevetése  a  terv  szempontjából  releváns  nemzetközi,  közösségi,  országos 
szinten kitűzött környezet‐ és természetvédelmi célokkal 

A  kiemelt  országos  környezet‐  és  természetvédelmi  célok  a  vonatkozó  törvényekben  és  országos 
koncepciókban, stratégiákban fogalmazódnak meg. 
 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
Az Országgyűlés 2014. január 3.‐ OGY határozatával fogadta el a Nemzeti Fejlesztés 2030‐ Országos 
Fejlesztési  és  Területfejlesztési  Koncepciót  (OFTK),  a  fenntartható  fejlődés,  a  jövő  nemzedékek 
lehetőségeinek  védelme  és  a  nemzeti  erőforrásainkkal  való  hosszú  távú  felelős  gazdálkodás 
következményeinek érvényesítése érdekében. 
A koncepció fejlesztési prioritásokat is megfogalmaz és illeszkedik az EU 2020 Stratégiához és a Közös  
Stratégiai Kerethez. Az OFTK‐ban megfogalmazott Nemzeti Jövőkép alapján Magyarország 2030‐ban 
Közép–kelet  Európa  egyik  központja  lesz,  biztonságos  megélhetést  biztosító  versenyképes 
gazdasággal, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal. 
A  négy  hosszú  távú  átfogó  fejlesztési  céllal  Kisnána  településfejlesztési  koncepciója  teljesen 
összhangban van és így az ez alapján készülő településrendezési terv is. 
Kiemelten  visszaköszön  az  „értékteremtő,  foglalkoztatást  biztosító  gazdasági  fejlődés”,  és  a 
„természeti  erőforrásaink  fenntartható  használata,  értékeink megőrzése  és  környezetünk  védelme 
„átfogó  fejlesztési  cél,  hiszen  a  szelíd  turizmus  /  horgászat,  természetjárás,  lovaglás,  borturizmus/ 
fejlesztése a meglévő adottságokból következik. 
A  környezeti  értékelés  szempontjából  különösen  a  hosszú  távú  életfeltételeinket  és  a  gazdasági 
potenciálunkat biztosító természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás megteremtése, az 
élővilág sokféleségének, értékeinek megőrzése, az egészsége s élet környezeti  feltételeinek és  jobb 
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minőségének biztosítása elsődleges fontosságú. 
A specifikus célok közül a vidéki térségek, tájak értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és 
életképes  agrárgazdaság  megteremtése,  a  természeti  erőforrásokkal  való  takarékos  és  hatékony 
gazdálkodás,  a  stratégiai  természeti  erőforrások  fenntartható  használata,  a  természeti  értékek 
védelme, a környezetminőség javítása mind megjelent Kisnána településfejlesztési koncepciójának és 
településrendezési tervének készítésekor. 
Természetesen ezek a gondolatok, célok megfogalmazódnak más és más szempontból és hangsúllyal 
a  Nemzeti  Vidékstratégiában,  a  Fenntartható  fejlődés  stratégiában,  a  Nemzeti  Természetvédelmi 
Alaptervben is. 
Kisnána,  érdekelt  a  gazdaságfejlesztésben,  természetvédelemben,  turizmusban,  amit  a  közvetlenül 
szomszédos településekkel és a megyeszékhellyel Egerrel, a „minőség városával” együttműködve kell 
sikeresen  megvalósítania,  élve  a  fenti  stratégiák,  programok  adta  szakmai  tartalommal,  pályázati, 
támogatási lehetőségekkel. 
 
3.2. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése a tervben 
Az  előző  fejezetekben  is  számos  környezetvédelmi  cél  fogalmazódott  meg.  Itt  kissé  átfogalmazva 
környezetvédelmi  célként  fogalmazhatjuk  meg  a  települési  élet‐  és  környezetminőség  javítását,  a 
környezetbiztonság  erősítését,  a  természeti  erőforrások  és  értékek megőrzését,  a  fenntarthatóság 
szempontjainak kiemelését. 
A  települési  élet‐  és  környezetminőség  javítása,  a  környezetbiztonság  erősítése  cél  az  emberhez 
méltó,  egészséges  élet  közvetlen  környezeti  feltételeinek  biztosítását  jelenti.  Kisnána  esetében  az 
erdőterületek,  a  zöldfelületek,  üdülő‐  és  sportterületek  növelésével,  a  környezet  kedvezőbbé 
tételével  e  célkitűzés magvalósulása  irányába mutat  a  terv.  A  tervezett,  és  a  környezeti  állapotot 
kedvezőtlenül befolyásoló  ipari  fejlesztések a belterülettől  több száz méter  távolságban  létesülnek, 
így a belterületi környezet állapotát csak kismértékben befolyásolják. 
A  természeti  erőforrások  és  értékek  megőrzése  alatt  a  természeti  erőforrásokkal  való  takarékos 
gazdálkodás  kialakítását,  a  védett  természeti  területek  növelését,  a  környezetszennyezés 
megelőzését,  a  fenntartható  használat  megvalósítását  értjük.  Kisnána  tervében  az  adottságoknak 
megfelelő  tájhasználati  javaslat  kidolgozásával,  a  táji  adottságokkal  összhangban  lévő  fejlesztési 
lehetőségek létesítésével próbáljuk ezt a célt megvalósítani. 
A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése is lényeges a jövő szempontjából, hiszen 
ez  a  három  tényező  együttesen  biztosítja  azt,  hogy  a  növekvő  jólét,  csökkenő  környezetterhelés 
mellett  legyen  elérhető.  Az  tény,  hogy  településrendezési  terv  csak  ösztönözni  tud  a  fogyasztási 
magatartás  megváltoztatására,  a  környezeti  szempontból  kedvezőbb  termékek,  szolgáltatások 
igénybevételére.  Az  azonban  elmondható,  hogy  a  településrendezési  terv  nem  tartalmaz  olyan 
változtatásokat,  amelyek  ellentétesek  lennének  a  takarékos  anyag‐,  víz‐,  ‐  és  energiahasználat 
elveivel.A  településrendezési  tervben  szereplő  változások,  a  településszerkezeti      tervben 
meghatározott    területfelhasználások  és  azok  rendszere    a  környezetvédelmi  célok  és  elvárások 
figyelembe vételével kerültek  meghatározásra. 
Azt mindenképp tényként kell megemlítenünk, hogy a település kül‐ és belterületét terhelő gazdasági 
forgalom a tervezett üzemfejlesztések következtében továbbra sem csökken majd, hiszen a megépült 
üzemek működése alatt napi 39 darab 20 tonnás tehergépjárművel végrehajtott fuvart prognosztizál 
a környezeti hatásvizsgálat.  Így bizonyosan nem csökken a meglévő zajterhelés, veszélyhelyzet és a 
légszennyezés  esetleges  csökkenése  csak  a  legkorszerűbb  motorok  és  szűrőberendezések  
alkalmazása esetén feltételezhető. 
 
3.3. A terv céljainak egymás közti illetve a releváns tervek, programok céljaival való konzisztenciája 
környezeti szempontból 
A  településfejlesztési  koncepció  újragondolása,  a  településszerkezeti  terv  és  szabályozási  terv 
felülvizsgálata  során  a  hatályos  tervhez  képest  az  új  tervben  megjelent  változtatási  elemek  –  az 
erdőterületek  és  a  védett  természeti  területek  növelése,  az  adottságoknak megfelelő  tájhasználat 
ösztönzése,  a  kiváló  termőhelyi  adottságú  szőlő  és  gyümölcs  termőhelyek    figyelembe  vétele,  a 
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beépítésre  szánt  területek  kismértékű  növelése,  a  kőbánya  területén  tervezett  iparfejlesztés,  a 
teljesközművesítés, a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés szorgalmazása – településrendezési és 
ezen  belül  környezetvédelmi  szempontból  is  összehangolt  változtatások  együttese,  amelyek  a 
területrendezési  tervekkel,  az  ágazati  fejlesztési  tervekkel  és  a megyei  programokkal  összhangban 
vannak. 
 
 

3.4. A  jelenlegi  környezeti  helyzet  releváns,  a  tervvel  összefüggésben  lévő  elemeinek 
ismertetése 
 

3.4.1.  Kisnána  azon  környezeti  jellemzőinek  azonosítása,  amelyeket  a  terv  megvalósítása 
valószínűleg jelentősen befolyásol. 
 
A táji és természeti adottságok vizsgálata 
Természeti adottságok 
Kisnána község a Déli‐Mátra kistájon, a Tarnóca és a Forrás patak völgyében, valamint a  falu  felett 
lévő Mátra hegyein,  lejtőin  terül  el, Gyöngyöstől  18‐20,  Egertől  24‐26  km  távolságra. A  falu  északi 
határrésze egészen a Mátra hegység gerincéig húzódik, amely határrész a Mátrai Tájvédelmi Körzet 
szerves része. 
A  Mátra  hegység  az  Északi  Középhegységhez  tartozik,  amely  Európa  legnagyobb  fiatal  vulkáni 
övezete. Több, különböző időben bekövetkezett vulkáni kitörés eredményeként alakult ki ez a sajátos 
rétegvulkáni képződmény. 
A  település  legmélyebb  területei  a  déli,  patakok menti  völgyi  részeken  találhatóak  140‐150 méter 
magasságban.  A  falutól  északra  eső  határrészen  észak  felé  fokozatosan  emelkedik  a  terepszint.  
Kisnána  területe  —Verpeléthez  hasonlóan—  felnyúlik  a  több  mint  600  méter  magasságú  mátrai 
hegység  gerincig.  A  Recsk,  Kisnána  határán  lévő,  a  földváráról  ismert  Szederjes  tető  670  méter 
magas.  A  belterülettől  keletre  illetve  nyugatra  fekvő  dombok  180‐  300  méter  magasság  között 
váltakoznak. 
A  magasabb  térszínű  részeken  zömmel  erdők,  bebozótosodott  volt  legelők,  az  enyhébb  lejtésű, 
szélesebb dombhátakon szőlő és elvétve gyümölcs ültetvények találhatók. A Vécs, Domoszló felé eső 
alacsonyabb  déli  határrészen  szántó  és  gyepterületek  váltakoznak  egy‐  két  szőlőültetvénnyel 
gazdagítva. 
A tájhasználatból érzékelhető, hogy Kisnána évszázadokon keresztül az erdőből és kissé szűkösebben 
mezőgazdasági  termelésből,  főleg  szőlőművelésből  és állattenyésztésből élt. A  külterület déli  része 
ma  is  mezőgazdasági  rendeltetésű,  de  a  gyepes  legelőterületekre,  valamint  meredekebb  volt 
szőlőhegyi területek nagy részére a bozótosodás, erdősödés a jellemző. 
A Mátra  hegység meredek  illetve  lankás  lejtőit  völgyek  szabdalják  fel.  Nyugat  felé  az  Ördög‐vályú 
völgy,  északról  a  Völgyi‐patak  völgye,  északkelet  felé  a  két  Tarnóca  völgye  a  legjelentősebb.  A 
vízmosásokkal szabdalt egykori legelőterületen még foltokban értékes sziklagyep társulások élnek. 
Az erdők és az egykori legelőterületek határán jellegzetes köves területek találhatók, amelyek közül a 
környezetéből mintegy  4 méter magasságra  kiemelkedő  andezit  agglomerátumot,  a Macskavárnak 
nevezett köves részt védelemre javasolják. 
Az  északi  határrész  természetközeli  állapotú  területeinek  növényvilágára  jellemző,  hogy  a  hegylábi 
200‐  250  méter  magasságú  dombsági  részeken  melegkedvelő  tölgyesek  vannak  erdőspusztai 
elemekkel. 
A  déli  fekvésű,  kissé  magasabb  térszíneken  —kb.  400  méter  magasságig—  cseres‐kocsánytalan 
tölgyes a  leggyakoribb növénytársulás. A  tölgyesek öve  felett 400 és 600 méteres magasság között 
hegyi  gyertyános‐  tölgyesek,  a  hűvösebb  fekvésekben  bükkös  állományok  élnek.  A  gyertyános 
tölgyesekben  a  lombkoronaszint  felső  részében  találjuk  a  kocsánytalan  tölgyet  és  alatta,  második 
lombkoronaszintként helyezkedik el a közönséges gyertyán. 
A  délies  fekvésekben még  a  legmagasabb  területrészeken  is  előfordul  néhány  sziklagyepes  jellegű 
száraz ligetes, gyepes folt. 
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Talaj 
Kisnána  területén  a  termőtalajok  minősége  a  szántóföldi  növénytermesztés  szempontjából  az 
átlagnál  gyengébb.  A  szántóföldek  többsége  4‐6  minőségi  osztályba  tartozik.  Egy‐két,  főleg  a 
belterülettől  délre eső völgyi  részeken  található 3. minőségi osztályba  tartozó  terület, de ugyanígy 
van kifejezetten gyenge terület is. Az adottságokat jól mutatja, hogy a korábban szántónak használt 
földek  egy  része  gyep  vagy  parlag.  A  Földhivatal  adatai  szerint  a  szántóföldek  átlagos  minősége 
Kisnánán 15,57AK/ha.  Heves megyében ez az átlagérték 21,2 AK/ha, míg országosan átlagosnak a 20 
AK/ha nevezik meg, a 17‐25 AK/ha értékű átlagos minőségű tartományból. 
A  termőföld minőségét,  alkalmasságát  azonban nemcsak  a  szántóföldi művelésre  való  alkalmasság 
minősíti. 
A  legelőterületek  nagyobb  része  a  4‐5  minőségi  osztályba  tartozik,  de  előfordulnak  kedvezőbb 
adottságú,  2.  osztályú  legelőterületek  is.  Az  erdészeti  szakhatóság  adatszolgáltatása  szerint  nagy 
kiterjedésben van kiváló termőhelyi minőségű erdőterület Kisnána határában.  
A  tájhasználatot  értékelő  vizsgálati  fejezetben  kiemeltük,  hogy  az  Mátrai  borvidékhez  tartozó 
hegységelőtéri,  kisnánai  dombság  ökológiai  adottságai  kiválóan  alkalmasak  szőlő  és 
gyümölcstermesztésre.  A  tervezők  rendelkezésére  bocsátott,  a  szőlő  termőhelyi  kataszterét 
tartalmazó  térkép  szerint  Kisnána  külterületének  több  mint  fele  valóban  kiválóan  alkalmas 
szőlőtermesztésre.  A  32  lehatárolt  terepegység  közül  mindössze  tíz  termőhely  pontszáma 
alacsonyabb 300 pontnál, de ezek is zömmel I. osztályúnak minősített termőhelyek.  
A termőhelyi értékelés és a több évszázados termelési gyakorlat azt mutatják, hogy Kisnána szőlő ‐ és 
gyümölcstermesztésre  ökológiai  szempontból  kiválóan  alkalmas  a  viszonylag  kedvezőtlennek 
minősülő talajadottságok ellenére is.  
Kisnána  a  Déli‐Mátra  kistájhoz  tartozik,  amelynek  felszíni  kőzete  a  dácit  és  riolittufa  andezitos 
betelepüléssel.  A  felső  erdőöv  alatti  részeken  –volt  legelőterületeken–  sekély  termőrétegű, 
szélsőséges vízgazdálkodású, agyagbemosódásos barna erdőtalaj a jellemző. 
 
Éghajlat 
Kisnána  éghajlatát  több  tényező  befolyásolja.    A  közeli  Mátra  hegység  kiegyenlített,  hűvös, 
mérsékelten  nedves  éghajlata  éppúgy  módosítja  település  éghajlatát,  mint  a  közeli  Alföld  meleg‐
száraz időjárása. 
 A  dombsági  területeken  télen  és  nyáron  is melegebb  az  éghajlat,  mint  a  hegységi  területeken,  a 
csapadék  ugyanakkor  jóval  több,  mint  az  Alföld  nagyobb  részén,  ám  kevesebb,  mint  a  hegyi 
vidékeken. Évente 600‐700 mm körüli csapadékmennyiséggel számolhatunk. 
A Mátra hegységi vonulata észak felől védi a kisnánai dombhátakat, mezőgazdasági területeket, ezért 
ez  a  mérsékelten  meleg‐  mérsékelten  nedves  éghajlatú  terület  kiválóan  alkalmas  szőlő  és 
gyümölcstermelésre.  A  közigazgatási  határ  mintegy  fele  szőlő  termőhelyi  kataszterébe  tartozó 
terület. 
Említettük,  hogy  Kisnána  közigazgatási  területe  a  Mátra  gerincétől  déli  irányban  lejt,  bár  Vécs 
közigazgatási  határa  felé  közeledve  kissé  emelkedik  a  térszín.  A  kőzettani  alap  a  bádeni  andezit, 
amelyre  helyenként  márga,  homokkő,  agyag  települt.  A  talajok  nagyobb  része  csernozjom  barna 
erdőtalaj, a patakok völgyeiben pedig nyers öntéstalajok is előfordulnak. 
Az  éghajlat,  ahogy  írtuk, mérsékelten meleg, mérsékelten  nedves.  Az  évi  átlagos  napfénytartalom 
1900 és 1950 óra között mozog, a hőmérséklet átlaga 9,5‐ 10 Celsius fok, a vegetációs időszak átlaga 
16,5‐ 17 fok. 
 
 
Vízrajz 
Kisnána területén számos forrás és több kisebb vízfolyás található, amelyek a falu felett lévő hegyek, 
dombok  rétegeiben  összegyűlt  vizekből  táplálkoznak.  A  település  közepén  halad  keresztül  a 
Melyence  (Völgyi‐) patak.  Jelentősebb vízfolyás a Hátsó‐ és Első Tarnóca, amelyek a kőbánya alatt, 
még  a  verpeléti  országút  előtt  egyesülnek.  A  patakok  felső,  hegyvidéki  szakaszain,  gyönyörű 
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természetes állapotú patakvölgyek alakultak ki. 
A kisebb vízfolyások a  település észak‐keleti  részén a Hátsó  illetve Első Tarnóca‐patakba, a nyugati 
határrészen a Forrás‐patakba torkollanak.  
A  források  főleg  a  falutól  északra  és  nyugatra  lévő  erdős  hegységi  területen  fakadnak,  de  a  falu 
közvetlen közelében is fakadnak vizek, lásd Vár‐kút (Vár‐forrás).  
A  természetvédelmi  részben  kiemeltük,  hogy  az  5  liter/percnél  nagyobb  vízhozamú  források  a 
természet védelméről szóló törvény szerint a törvény erejénél fogva védettek. A források vízhozama 
változó, —pontosan nem ismert— de többségük időszakonként eléri a törvényben rögzített értéket 
és így a  forrásokat védett forrásként kell szabályozni. 
A  források  és  patakok  mellett  Mocsárka  (Forrás)  patak  völgyében  van  egy  viszonylag  kisméretű 
vízfelület,  a  Kisnánai‐tó.  E  tónak  az  esztétikai  jelentősége  mellett  elsősorban  az  ökológiai, 
természetvédelmi, mikroklímatikus jelentősége fontos. 
Maga  a  tó  teljesen,  vízgyűjtő  területének  egy  része  Domoszlóra  esik.  Mindenesetre  ez,  a  régi 
térképek  szerint évszázadok óta vizes, mocsaras  terület,  az  időnként vízzel borított  rétekkel együtt 
mindenképp védelmet érdemel. 
 A vízfolyások és az állóvizek minőségéről részletes mérési adatokkal nem rendelkezünk.   
A  külterületi  tájhasználatban  a  szántóföldi  művelés  kismértékű  csökkenése  következtében  a 
mezőgazdasági  eredetű  szennyezések  csekélyek.    Az  állattartó  major  környékén  fordulhat  elő 
időnként kisebb szervesanyag terhelés. 
 A település magasabb északnyugati és északkeleti részén, ahol erdővel, gyeppel borított a földfelszín 
és épület sincs a területen, a felszíni és felszín alatti vízkészlet nem veszélyeztetett. 
Az  alacsonyabb  részeken  különösen  a  település  környékén  a  kommunális  szennyvizek,  valamint  a 
korábbi évtizedek mezőgazdasági termeléséből származó nitrátok szennyezik a felszín alatti vizeket. 
Kisnána  a  „7/2004.  (XII.25.)  KvVM  rendelet  alapján,  a  felszíni  víz  szempontjából  az  érzékeny 
települések közé tartozik,  illetve a 27/2006 (II.7.) kormányrendelet „a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrát  szennyezéssel  szembeni  védelméről”  szerint  nitrát  érzékeny  terület.  A  fentiek miatt  a  vizek 
szennyezésének  megakadályozása  alapvető  fontosságú.  A  tervezett  fejlesztéseknél,  a  gazdasági 
tevékenységek  során  a  szennyvízelvezetés  és  tisztítás  szakszerű  megoldását  meg  kell  valósítani,  a 
szerves anyagok, vegyszerek talajba, vízbe való bejutását meg kell akadályozni. 
 

Levegőtisztaság védelem 
Kisnána területén – amint a bevezető összefoglaló mondatban is említettük – nem található jelentős 
légszennyező létesítmény. 
A település, a 4/2002. (X.7.) KvVM. rendelet alapján a 10. légszennyezettségi zónába tartozik. 
A  különböző  irodalmi  adatok  alapján  Kisnána  levegő‐minősége  –a  kőbánya  környezetében  az 
időnkénti  porterhelést  leszámítva–  kifejezetten  jónak  minősíthető.  Miután  a  településen  nincs 
jelentősebb  légszennyező  létesítmény,  a  levegő  jó  minőségét  időszakosan  a  lakossági  fűtés  és  a 
közlekedés  veszélyezteti.  A  gépjármű  közlekedés  során  korom,  por,  szénhidrogének,  ólom,  kén‐  és 
széndioxid jut a környezetbe. Elsősorban az átmenő forgalom okoz gondot, érzékelhető szennyezést 
a Gyöngyös‐Eger felé haladó országúton, valamint a település keleti részén lévő Tarnócai kőbányából, 
a  hatalmas  dömperekkel  történő  anyagszállítás  terheli  a  levegőt,  az  utat  és  a  környezetet.  Mért 
adataink  nincsenek,  a  helyszínelés  tapasztalatai  szerint  azonban  ez  a  szennyezés  helyenként  és 
időnként —a kőszállító  gépkocsik  útvonala mellett— kifejezetten  számottevő,  amely  terhelés  az új 
fejlesztések következtében bizonyosan nem fog csökkenni. 
A gázhálózat csaknem teljesen kiépült, de a magas üzemelési költségek következtében a lakosság egy 
része fával (is) fűt. A nagykiterjedésű erdőségek közelében fekvő faluban ez teljesen természetes. A 
fatüzelés  azonban  a  levegő  nagyobb  mértékű  szennyezésével  jár,  mint  a  gázfűtés,  és  télen 
nitrogéndioxid, korom, kéndioxid‐ és szénmonoxid  is kerül a  levegőbe. Ez a szennyezés azonban az 
egészségügyi határértéket nem éri el. 
Többször  említettük,  hogy  oly  mértékű  ipari  tevékenység,  amely  a  levegő  minőségét 
veszélyeztethetné,  jelenleg  nincs  a  településen.  Az  állattartó  istállók  a  településtől  távolabb 
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helyezkednek el, egyébként sajnálatosan az állattartás is jelentős mértékben visszaesett. 
Gondot a nagykiterjedésű parlagterületek  jelenthetnek, amelyekről allergén anyagok kerülhetnek a 
levegőbe.  Ideális  lenne e  területek  tisztítása, de az  legalább akkora  feladat, akkora munka, mint az 
állandó művelés. 

Vizuális környezetterhelés 
Kisnána területén jelentős vizuális konfliktus, környezetterhelés nincs. Ennek elsődleges oka az, hogy 
a  kőbánya  látványa  csak  kevés  helyről  tárul  fel  bántóan.  A  bánya  tervezett  bővítése,  új 
üzemcsarnokok  építése,  azonban  vizuális  kérdéseket  is  felvet,  mert  egy  nagyobb  méretű  bővítés 
jelentős  esztétikai  romlást,  vizuális  szennyezést  is  okozhat.  Az  osztályozó  és  a  depó  tér  javasolt 
fásítása  a  kőbánya  látványát  is  kedvezően  takarná,  így  csökkentené  az  esztétikai  látványsérülést. 
Környezetvédelmi és tájesztétikai szempontból is fontos az üzem környezetébe véderdő telepítése. 
Ami elsőre szembe tűnik, az a falu felett lévő bozótos területek nagy kiterjedése. Ez a több tíz hektár 
nagyságú, korábban legelőként használt, helyenként köves terület évtizedek óta kezeletlen. 
A major  a  vécsi  országúttól  keletre  eső  telekrészén  van.  Itt  igen  sok  a  roncs,  a  használaton  kívüli 
alkatrész. 
Tudatos  táj  és  környezet  esztétikai  javaslatot  kell  kidolgozni  a  településre  figyelembe  véve  a 
természeti,  ökológiai  adottságokat  is,  valamint  a  Vár  szerepét  és  a  Várban megrendezésre  kerülő 
turisztikai programokat. 
Belterületen  vizuális  környezetterhelést  leginkább  az  elkezdett,  de  be  nem  fejezett  építkezések,  a 
kulturális vagy építészeti értéket képviselő épületek nem szakszerű átalakításai jelentenek. 

 
 

Tájhasználat, tájszerkezet 
 
Tájszerkezet 
 
Kisnána tájszerkezetének meghatározó elemei a mesterséges, ember alkotta elemek, utak, beépített 
területek,  művelt  területek,  ültetvények,  valamint  a  természetes,  természet  közeli  felületek, 
domborzati  adottságok. Alapvető  szerkezeti  elemként  kell  említeni  a  település  életét meghatározó 
utakat:  az  Eger(Gyöngyös),  ill.  Vécs  felé  vezető  országutakat,  a  kőbánya  telephelyét,  a  völgyekben 
folyó patakokat valamint a település határát feltáró, a művelést lehetővé tevő földutakat. 
 
A  táj  domborzati  adottságai  –  a  hegyek,  illetve  a  völgyek  –  szintén  szerkezetformáló  tényezők.  A 
belterülettől  északra  lévő,  a Mátrai  Tájvédelmi  Körzetbe  tartozó  védett  erdők  egyértelműen  a  táj 
sajátos, kevésbé használt, jellegzetesen természet közeli szerkezeti elemei. A keleti és déli részeken, 
az enyhe lejtésű és alacsonyabb dombháti területeken az említett utak, patakvölgyek mellett szintén 
az  erdők,  erdősávok,  gyepek  szántók  és  szőlők  területek  határozzák  meg  a  mozaikos,  változatos 
tájszerkezetet.  
 
Tájhasználat értékelése 
 
Kisnána külterületének tájhasználatát tájszerkezeti egységekre bontva értékeljük: 
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1. tájszerkezeti egység 

A  település  belterületétől  északra,  az  egykori  szőlő  és  legelő  területek  feletti,  csaknem  100%‐ban 
erdővel  borított  hegységi  területeket  soroltuk  az  1.  tájszerkezeti  egységbe.  Az  ide  tartozó  terület 
teljes egésze országosan védett természeti terület, a Mátrai Tájvédelmi körzet része. 
A  Mátrai  TK  védettségének  indoka  és  célja  a  területen  található  földtani  értékek,  a  táj  jellegét 
meghatározó  felszínformák,  a  felszíni  vizek,  a  természetes  növénytársulások,  a  védett  növény  és 
állatfajok  megőrzése,  a  területen  található,  többek  között  a  felüdülést  is  szolgáló  természetközeli 
állapotú erdők megóvása és fenntartása. 
Kisnána  területéből  a  061/2,  0158,  0196,  0197,  0198/1‐2,  0199,  0200,  020161‐3,  0202/1‐3  hrsz.‐ú 
területek tartoznak a TK‐be. Fokozottan védett terület nem érinti Kisnána határát. 
Ez az északi, erdős hegységi terület az Országos Ökológiai Hálózat része és 99,6%‐ban, a legszigorúbb 
a  magterület  övezetébe  tartozik.  Egyúttal  Natura  2000  európai  közösségi  jelentőségű  terület  is. 
Mátra elnevezéssel, HUBN 10006 jelzéssel minősítették különleges madárvédelmi területté. 
A  Kárpátok  belső  vulkáni  övezetéhez  tartozó  Mátra  hegység  fő  tömegét  miocén  kori  andezit, 
andezittufa,  durvatörmelékes  piroklaszit  alkotja.  A  mintegy  18  millió  évvel  ezelőtti  vulkánosság 
eredményeként létrejött hegység változatos formakinccsel és számos földtani értékkel rendelkezik. 
Az  1.  tájszerkezeti  egység  200  és  600  méter  magasság  között  váltakozik.  A  recski  közigazgatási 
határon álló Szederjes‐tető 675m, a Nagy‐Zúgó hegy 637m, és a Hosszú‐hegy gerince  is 600 méter 
magasság  felett  van. A  terület  zömmel délies  kitettsége következtében az alacsonyabb  részeken,  a 
lejtőkön  és  a  hegylábakon  száraz  tölgyes  öv  húzódik,  ahol  túlnyomórészt melegkedvelő  tölgyesek, 
illetve  cseres‐kocsánytalan  tölgyesek  fordulnak  elő.  A  déli  kitettségben  gyakoriak  a  gyertyános‐
tölgyesek  is.  A  zárt  tölgyesek  felett,  a magasabb  részeken  hegyi  gyertyános  tölgyesek  valamint  az 
északi lejtőkön, a legmagasabb részeken bükkösök helyezkednek el. 
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A  gyertyános  –  tölgyesekben  a  lombkoronaszint  felső  részében  találjuk  a  kocsánytalan  tölgyet 
(Quercus  petraee)  és  alatta  második  lombkoronaszintként  helyezkedik  el  a  közönséges  gyertyán 
(Carpinus betulus). 
A  száraz  tölgyesekben  kialakult,  fajgazdag  gyepek,  sziklagyepek  is  számos  védett  növénynek 
nyújtanak élőhelyet. 
A Mátra  erdeinek  állat‐  és madárvilága  is  igen  gazdag.  Itt   megtalálható  a  ritka  védett  kétéltű,  az 
alpesi gőte, az erdei, a gyepi  és a leveli béka, valamint a foltos szalamandra. 
A  fokozottan védett madárfajok közül  ki  kell  emelnünk a  vándorsólymot,  a parlagi  sast,  a  kígyászó 
ölyvet és a fehérhátú fakopáncsot. 
Számos forrás és patak halad át Kisnána területén. A Remete‐tető és a Jóidő‐nyak közötti völgyben 
eredő Hátsó‐ Tarnóca Verpelét és Kisnána közötti  határpatak. A patak  forrása a  Jóidő‐kút. Az Első‐
Tarnóca a Sánc‐völgyben folyik a Sánc‐bérc és Középső‐ hegy között. A másik neves forrás, a Csúrgó‐
kút, ebben a völgyben található. 
Kisnána és Recsk közigazgatási határán, gyakorlatilag a hegyek gerincén húzódik a Mátrai‐bérc  túra 
turistaút,  amelyhez  Kisnána  faluközpontja  felől  két  turistaút  is  vezet  fel,  az  említett  két  forrás 
érintésével. 
Feltétlenül meg kell említenünk, hogy egy romos, egy ép, egy korábban kísérleti állomásként ismert, 
ma magas fallal elkerített erdészház található ezen a területrészen és a zárt, kerített Vadaskertben is 
van  egy  közelről  a  tervező  által  nem  látott  építmény.  Az  említett,  fallal  védett  un.  „Úsztatói 
erdészház”  közvetlenül  a  Vadaskert mellett,  annak  egyik,  az  Első‐  Tarnóca  patak mentén  létesített 
kapujánál található.  
A  vaddisznós  és muflonos  vadaskert  területe  1184ha,  amelyből  148,7ha  tartozik  Kisnánához.  Ez  a 
határrész erdőterület és a Mátrai TK része. A vadaskertek funkciójáról, szerepéről eltérőek a szakmai 
vélemények.  A  közelmúltban  készített  környezetvédelmi  felülvizsgálat  (VITAREGNAT  Bt.  2015.) 
megállapítása  szerint  jelentős  mértékű  negatív  hatás,  károsítás  nem  tapasztalható.  A  tanulmány 
javasolja  a  gyepterületek  megőrzését,  a  fokozottan  védett  fajok  hathatósabb  védelmét  és  az 
erózióval veszélyeztetett területek folyamatos erdőborítását. 
 
2. tájszerkezeti egység 

A  2.  tájszerkezeti  egység  határa  délen  a  falu  északi  belterületi  határa  és  a  Domoszló  felé  vezető 
országút. Kelet felé a Völgyi‐patak völgye, északra az 1. tájszerkezeti egység határvonala, nyugat felé 
a közigazgatási határ. 
Ez a határrész a hegység előterében lévő jellegzetes hegylábperem. Legalacsonyabb része az országút 
felett  a domoszlói határral  szomszédos kiskertes  területen van  kb. 157‐160 méteres magasságban, 
míg a Szkaina  (Szkalina)  régi  szőlőterületei egykor 300‐320 méter magasságban  feküdtek. A  terület 
keleti  és  középső  része  a  Juhász‐köves,  kőkibújásokkal,  meredek  részekkel  jellemezhető  egykori 
legelő  terület  volt.  A  nyugati  rész  és  a  belterület  nyugati  része  melletti,  feletti  részek  szőlő  és 
gyümölcstermesztéssel  hasznosultak.  Ma  is  találunk  ebben  a  tájszerkezeti  egységben 
szőlőterületeket, de a régi szőlőhegy kb. 80%‐ a gyepes, bozótos parlag.  
A  Völgyi‐  patak  felső  részén  egykor  vízmű  kutak  voltak.  A  legújabb  vízmű  a  Domoszlóra  vezető 
országút kanyarulatában, a belterülettől nyugatra, a 0139/2 hrsz.‐ on épült. 
A  területre  az  a  jellemző,  hogy  a  belterülettől  Domoszló  felé  az  országúthoz  viszonylag  közel  eső, 
megközelíthető területeket nagyjából művelik —szőlő, gyümölcs, szántó—, a meredekebb, magasabb 
részek a  termőtalaj vastagságától  függően, beerdősödtek, vagy bebozótosodtak. Említettük, hogy a  
terület  jelentős  részét  korábban  legeltették,  ám  a  hagyományos  tájhasználat  megváltozása 
következtében  az  állattartás megszűnt.    Az  évtizedek  óta  használatlan  területen  ennek  ellenére  a 
legelőterületek  határai  még  felismerhetők.  A  gyepszinten  számos,  az  erdőssztyeppre  és  a 
sziklagyepekre  jellemző  faj él, pl.: nagyezerjófű,  selymes boglárka,  tavaszi hérics,  tarka nőszirom. A 
vizsgálati térképen egységesen bozótként jelöltük a volt legelő területet annak ellenére, hogy vannak 
jobban  fásodott  illetve  jellegzetesen  gyepes  területek  is  és  vannak  kifejezetten  köves  részek  is.  A 
Juhász‐kövesnek nevezett részen épület nem található, a terület elhanyagolt, ember általi használata 
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nem jellemző. 
Említettük,  hogy  ezen  2.  tájszerkezeti  egység  nyugati  részén  volt  hosszú  évszázadokon  keresztül  a 
szőlőhegy. Az  I.  katonai  felmérés  (1763‐1787) az országút  feletti  részeken  jelentős nagyságú  szőlőt 
jelöl. A vízmosássokkal is szabdalt határrészen ma kevés a szőlő, bár a legfelső részeken is van néhány 
hektár új telepítés. A Légi és űrfelvételeken azonban még mindig látszanak az egykori birtokhatások, 
mezsgyék, támfalak annak ellenére, hogy amint említettük a terület nagy része erdő, bozót. 
Épület  a  korábban  leírt Vízmű épületen kívül  alig  van a  területen. A 0139/5 hrsz.‐ú  telken van egy 
omladozó  présház,  valamint  a  0134hrsz‐  ú  ingatlan  felosztott  telkein  van  szőlők,  gyümölcsfák  által 
körbevéve  6  db  kisebb,  hétvégi  ház  jellegű  épület.  Három nagyobb  szőlőfolt  van  a  2.  tájszerkezeti 
egységben, a 0132hrsz 40 részre (!) felosztott területén, valamint szőlőültetvény van a 0157/1,3,4,6 
alátörésein. Ez utóbbi az előbb említett, magasan fekvő történeti szőlőhegyi területen egy viszonylag 
friss  telepítés.  A  harmadik  jelentősebb  szőlőterületet  a  0139‐es  hrsz.‐ú  ingatlan  csaknem  szőlősor 
keskenységűre osztott területén művelik. A belterülethez közeledve jellemző, hogy igen sok keskeny, 
önállóan használhatatlan parcella alakult ki akadályozva az árutermelést, a megújulást. 
Külön ki kell emelnünk, hogy Kisnána területének kb. 50%‐a a szőlő termőhelyi kataszterébe tartozik. 
Ennek  a  2.  tájszerkezeti  egységnek  még  nagyobb  kb.  65%‐a  soroltatott  be  a  szőlőkataszterbe.  Ez 
ebben  a  terepegységben  az  évszázadok  óta  szőlőművelésre  használt,  történelmi  szőlőterületen 
teljesen  jogos,  ám  Kisnána  többi,  jellegzetesen  szántóföldi  műveléssel  hasznosított  területén 
kérdéses a szőlőkataszterbe történt nagymérvű besorolás. 
 
3. tájszerkezeti egység 

A 3. tájszerkezeti egység a Verpelét felé vezető országúttól északra, a Völgyi‐pataktól kelet felé eső, 
az 1. tájszerkezeti egységtől délre eső részt foglalja magában. E terület felső részére még jellemző a 
Juhász‐  köves  egykori  legelő  bokrosodó  területe,  majd  az  andezitbánya,  azt  követően  pedig  a 
Tarnóca‐ közi, Kertaljai szőlő, gyümölcsös és szántó területek következnek. 
E tájszerkezeti egység legmeghatározóbb eleme a Tarnóca‐ kőbánya. Az ásványvagyon kitermelés és 
a  bányaterület  fejlesztése  Verpelét  határába  tartozik,  míg  a  bányaüzem  gépei,  építményei, 
berendezései,  őrlői,  osztályozói,  tárolóterei  Kisnána  területére  esnek.  A  0189/2,3,5  hrsz‐  ú 
területeken folyik az előbb említett feldolgozás és az értékesítés. A környék életét megkeserítő, útjait 
tönkretevő,  hétköznapokon  jelentős  szennyezést  okozó  kőszállító  autók  itt  rakodnak  meg.  Az 
időjárástól  függően  jelentős  a  porszennyezés  és  időnként megnő  a  zajterhelés  is.  Tekintettel  arra, 
hogy ez a kőbánya dolgozóin kívül csak a közeli vadaskert „lakóit” zavarja, nem tekinthető  jelentős 
mértékű,  települési  szintű  zajszennyezésnek. A bővítés előtt álló bánya és a hasonló nagyságrendű 
feldolgozó,  tároló  és  értékesítési  tér  jelentős  módosító  elem  a  tájban,  ezért  a  tájrendezési  terv 
elkészítését a bővítés kapcsán mindenképp elő kell írni, legfőképp azért, hogy nehogy egy holdbéli táj 
maradjon  vissza  a  vállalkozó  hirtelen  eltűnését  követően.  E  tájszerkezeti  egység  is  jelentős 
mértékben  csaknem 55%‐osan érintett  a  szőlő  termőhelyi  katasztere  által.  Valamennyi  itt  besorolt 
terület I. osztályú, 300 pont feletti terület. 
Szőlőültetvények  közvetlenül  a  bánya  depók mellett  –kb.  15ha–  és  a  belterület  felé  lejtő  Kertaljai 
részen  találhatók. Gyümölcsösök elszórva,  főleg a  faluhoz, a  lakóházakhoz közelebb találhatóak, de 
olyan több hektáros, korszerű telepítésű gyümölcsös, amelyből a szomszédos Verpeléten több is van, 
itt nem fordul elő. 
Épület a bányatelken lévő építményeken kívül igen kevés van. A kertaljai dűlő magasabb, a verpeléti 
országúthoz  közeli  részén  áll  egy,  feltehetően  a  TSz‐  időkben  épített,  lábakon  álló,  oldalról  nyitott 
tető‐szerű szín, amely életveszélyes állapotban van. 
A  fallal  védett  erdészház  –kísérleti  állomás–  alatti  bozótos,  fás  terület  hasonlatos  a  Juhász‐  köves 
felhagyott legelő területeihez. Az emberi tevékenység, munka teljes hiánya látszik ezen a területen is, 
pedig ez a határrész is szőlőkataszter I. osztályú terület. 

 
4. tájszerkezeti egység 

A belterülettől délre, délnyugatra elhelyezkedő határrész, amely 140 és 170 méter magasság között 
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váltakozik. Északról és nyugatról a Domoszló  felé vezető országút  illetve nyugat  felől még a Forrás‐
patak medre határolja. Keletről a Vécs felé vezető országút, délről a közigazgatási határ a határ. 
Sajátos módon a terület magassága dél‐felé enyhén nő és a vécsi határnál a legmagasabb 170 méter. 
A  patak  völgyek  Forrás  (Melyence)  és  a  Mocsárka  (Szék‐réti)  patak,  valamint  mélyfekvésű 
környezetük —Nánai berek— természetes növényzettel rendelkeznek.  
A Bükki Nemzeti Park  Igazgatóság tájékoztatása szerint, e mélyen  fekvő részek, az ott  lévő élővilág 
megőrzése,  valamint  a  tájképi  és  mikroklimatikus  hatásuk  miatt  védelemre  tervezett  területek.  E 
vizenyős  területekkel  határos,  vele  együttélő  vízfelület,  az  „ún.”  Nánai  tó,  Domoszló  határához 
tartozik. 
A belterülettől közvetlenül nyugat felé, feltehetően a kárpótlás eredményként, igen keskeny vékony 
csíkokból álló, hol művelt, hol nem művelt terület található, majd szántóföldi műveléssel hasznosított 
területek következnek az előbb leírt, védelemre tervezett vizenyős területek határáig. 
A 4.  tájszerkezeti egység nagyobb része szántó, de vannak a védelemre  tervezett  területen kívül  is 
gyeppel  hasznosított  területek.  A  régi  posta‐  út  mentén  a  Forrás‐  dűlőben  több  hektáros 
szőlőültetvények is vannak. 
A változatosság kedvéért a patakvölgyek és a vizenyős területek kivételével a terület csaknem 80%‐a 
(!),  150‐170 méter magasság  között  a  szőlő  termőhelyi  kataszterébe  tartozik.  A megkapott  térkép 
szerint még a „Szövetkezeti tanya”‐ major – állattartó és gépműhely jellegű épületei is beletartoznak 
a  kataszterbe. A major épületei  a Vécs  felé menő országút  kanyarulatában,  a belterülettől  kb. 300 
méterre  állnak.    A  nyugati  oldalon  lévő  épületekben  állattenyésztés  folyik  –  szarvasmarhákat  és 
baromfikat  tartanak, a keleti  részeken pedig a gépeket  tárolják, a külső szemlélő számára rengeteg 
feleslegesnek tűnő egyéb szerkezettel, alkatrésszel együtt. A majoron kívül kisebb gazdasági épület 
van a  falu  felé  az országút  kanyarulatában  lévő  gyümölcsösben és  közvetlenül  a belterület mellett 
lévő parcellákra is építettek néhány gazdasági funkciójú építményt. 
A  régi,  Domoszlóról  Verpelétre  vezető  posta‐út  melletti  bokrokat  kivágták  s  így  a  földút  most  a 
domoszlói  határtól  a  vécsi  útig  terepjáróval  is  jól  járható.  Itt  a  községhatáron  átlépve  Domoszló 
területére az újonnan épült szennyvíztisztítótól hibátlan aszfaltút vezet be Domoszlóra. 

 
5. tájszerkezeti egység 

Az  5.  tájszerkezeti  egység  a  vécsi  és  a  verpeléti  országút  által  közrefogott,  délkeleti  kisnánai 
határrész.  Ez  a  tájszerkezeti  egység  is  gyakorlatilag  épületmentes  terület,  egyedül  a  belterületi 
határhoz közel, a 027/5 hrsz‐ ú területen épült néhány gazdasági célú építmény. 
A  gyepes,  mélyfekvésű,  a  18.  században még  tóként működő  Tó‐rét  kivételével,  csaknem  a  teljes 
terepegység  szőlőkataszteri  terület.  Fás  növényzetet,  a  Verpelét  és  Kisnána  közigazgatási  határán 
futó Tarnóca‐ patak mentén találunk, illetve a Tó‐ rétből a patakvölgybe levezető árok mellett vannak 
fás szárú cserjék. 
A  terület  nagy  része  a  földhivatali  nyilvántartás  szerint  szántó.  Tekintettel  azonban  arra,  hogy  a 
földek  viszonylag  gyenge  minőségűek  (4‐6.  osztályú  szántóterületek)  a  gazdasági  helyzet 
függvényében egyre több a gyep, a parlag és egyre kevesebb a szántó. 
Annak ellenére, hogy amint említettük, ez a határrész a Tó‐rét és a Tarnóca‐ patak mente kivételével 
csaknem 95%‐ban szőlőkataszterbe tartozik, szőlő igen kevés van. Mindössze a verpeléti országúttól 
kb.  300  méterre  egy  fennsíkszerű  területen  van  néhány  szőlőparcella.  Egyébként,  ahogy  már 
megállapítottuk,  a  gyep,  a  parlag  és  kisebb  részben  a  szántó  művelés  jellemző  erre  a  történelmi 
térképek szerint évszázadok óta fátlan határrészre. 
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Védett, védendő táji‐, természeti értékek, területek 
 
Tájképvédelmi területek 

 
Magyarország  és  egyes  kiemelt  térségeinek 
Területrendezési  Tervéről  szóló  2018.  évi 
CXXXIX.  törvény  4.§43.  pontja,  a 
Fogalommeghatározások között határozza meg 
a tájképvédelmi terület övezetének fogalmát: „ 
a  területrendezésért  felelős  miniszter 
rendeletében megállapított,  kiemelt  térségi  és 
megyei  területrendezési  tervben  alkalmazott 
övezet,  amelybe  a  természeti  adottságok, 
rendszerek,  valamint  az  emberi  tevékenység 
kölcsönhatása,változása  következtében 
kialakult  olyan  területek  tartoznak,  amelyek  a 
táj  látványa  szempontjából  sajátos  és 
megkülönböztetett  fontosságú,  megőrzésre 
érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. 
A  tájképi  egység:  „tájban  előforduló  és 
vizuálisan  összetartozónak  tekinthető 
természetes  és  antropogén  tájelemek 
együttese,  amely  a  látvány  szempontjából 
meghatározott karakterrel jellemezhető”. 

A  9/2019  (VI.14.) MvM  rendelet  övezeti  szabályozása  szerint  Kisnána  közigazgatási  területe  teljes 
egészében, a belterülettel együtt(!),  a tájképvédelmi terület része. A  megyei területrendezési terv és 
annak  alapján  a  település  szerkezeti  terv  pontosítja  az  övezet  területét,  s  így  a  települési  terület 
övezete  nem  tartozik  a  tájképvédelmi  övezet  területébe,  ám  a megyei  terv  a mai  bányaterületnél 
kicsit  kisebb  területet  sorolt  települési  területbe.Az  5/2020  (V.7.)  megyei  rendelet  szerint,  a 
tájképvédelmi  terület  övezetében  a  9/2019  (VI.14.)  MvM  miniszteri  rendelet  övezeti  előírásait  a 
vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
A  törvény  rögzíti,  hogy  a  településrendezési  eszköz  megalapozó  vizsgálata  keretében  meg  kell 
határozni  a  tájjelleg  megőrzendő  elemeit,  elemegyütteseit,  valamint  a  tájképi  egységhez  igazodó 
hagyományos tájhasználat elemeit. 
Kisnána  területének  táji  jellemzőit,  tájhasználatát  a  tájszerkezeti  egységek  elemzése  alapján 
határoztuk meg.  A  belterülettől  északra  eső,  hegyes‐  dombos  határrész,  amelyre  döntő  részben  a 
természetvédelem,  erdőgazdálkodás,  kisebb  részben  a  gyep,  szántó  és  szőlőtermesztés  színtere 
valamint két kisebb foltban a zártkerti tájhasználat, hétvégi házas terület jellemez. 
 A tájjelleg megőrzendő elemei illetve a hagyományos tájhasználat jellemzői: 

a)  megőrzendő elemek:  

‐ a szőlőtermesztés meghatározó kiterjedése, területi mértéke 

‐ az erdőborítottság jelenlegi mértéke 

‐ a meglévő domborzat jellegzetességei 

‐ a gyepes területek állattartással való hasznosítása 

‐ a külterületi épületek, építmények csekély száma 

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

A hagyományos tájhasználat jellemzői 
‐ a szőlőterületek viszonylagos  épületmentessége 

‐ a meglévő építmények növényzettel való takarása 

‐ a gyepterületek hagyományos hasznosítása 
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‐ az erdők természetközeli művelése, az erdő regenerációs folyamatainak segítése,  

‐ a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása  

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

meglévő építmények zöldbe ágyazása 

‐ a  meglévő  beépítésre  szánt  területeken  a  tervezett  fejlesztések  tájesztétikai  alapú 

átértékelése 

‐ új beépítésre szánt területek létrehozásának korlátozása 

‐ a  mélyfekvésű,  védelemre  javasolt  terület  épületmentes,  természetközeli  állapotának 

megőrzése.   

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

‐ a  rendkívül  kevés  kedvező  adottságú  szántóterület  megtartása  a  szántóföldi    termesztés 

számára 

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

megőrzése 

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

növénytelepítéssel  

‐ a közlekedési utak fokozott tájbaillesztése  

‐ a szőlőkultúra további fejlesztése. 

 
Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt állóterület, érték, emlék 

 
A természet védelméről szóló 1996.évi LIII. törvény 23.§‐a szerint a törvény erejénél fogva védelem 
alatt  áll  valamennyi  forrás,  barlang,  földvár.  földvárak  közül  a  Szederjes‐  tetői  középkori  földvár 
(Kisnána 0199hrsz) érinti Kisnána területét közvetlenül az északi közigazgatási határon. 
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Nemzeti Ökológiai Hálózat 

A  Nemzeti  Ökológiai  Hálózat  három  elemből,  a  kiemelten  védendő  természetes  állapotú 
magterületből,  a  magterületeket  összekötő  hol  folytonos,  hol  megszakított  ökológiai  folyosókból, 
valamint  a  magterületeket  körbevevő,  jellemzően  természetközeli  élőhelyekből  álló  puffer 
területekből  áll  össze.  A magterületek  és  az  őket  összekötő  zöldfolyosók  hálózatának,  az  ökológiai 
hálózatnak kiemelkedő jelentősége van az élőhelyek folytonosságának biztosításában. 
Kisnánán a Mátra‐ hegység déli lejtőjét és a hegység közvetlen előterét adó északi határrész a művelt 
mezőgazdasági  területek  határáig magterületbe  tartozik.  A magterületek olyan  élőhely  együttesek, 
amelyekben a külső és belső környezeti feltételek révén a természetes folyamatok érvényesülnek, s 
így biztosított a természetes életközösségek fennmaradása. 
A  nyugati  határszélen  lévő  gyepes,  mélyfekvésű,  vizenyős  határrészek  valamint  a  patakvölgyek 
gyepes, galéria növényzettel rendelkező területei ökológiai folyosónak jelöltettek ki. 
Puffer területként a kisnánai belterület feletti és attól Keletre eső gyep(bozót, parlag), szántó és szőlő 
területek kerültek meghatározásra.  
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Nemzetközi védelem‐ Natura 2000‐es területek 

A Natura 2000‐es területek az európai közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok összefüggő 
ökológiai  hálózata,  amely  Európa  17%‐t,  Magyarország  21%‐t  érinti.  a  cél  a  természetes 
élőhelytípusok.  a  közösségi  jelentőségű  állat‐és  növényfajok  védelmén  keresztül  a  biológiai 
sokféleség megóvása, a kedvező természetvédelmi állapot fenntartása, helyreállítása. 
A Natura 2000 –es területek a 79/409 /EGK madárvédelmi  irányelv és a 92/43/EGK élőhelyvédelmi 
irányelv alapján kerületek kijelölésre. A madárvédelmi irányelv célja a természetes módon előforduló 
madárfajok  védelme.  Az  élőhelyvédelmi  irányelv  fő  célkitűzése  a  természetes  élőhelytípusok,  a 
közösségi  jelentőségű  állat‐  és  növényfajok  védelmén  keresztül  biológiai  sokféleség  megóvása  a 
kedvező természetvédelmi állapot fenntartása, helyreállítása. Kisnánán a HUBN 10006‐os számon a 
Bükki  Nemzeti  Park  Igazgatóság  területén  található  különleges  madárvédelmi  területként  került 
kijelölésre  Natura  2000‐es  terület,  amely  gyakorlatilag  az  Eger‐Gyöngyös  országúttól  északra  eső 
határrészt foglalja magába, köztük a kőbánya és a tervezett ipari fejlesztési területeket is:    
029/16, 029/17, 029/18, 029/19, 029/20, 029/21, 029/22, 029/23, 029/24, 029/27, 029/28, 029/29, 
029/30, 029/31, 029/36, 029/37, 029/38, 029/39, 029/40, 029/41, 029/42, 029/43, 029/44, 029/45, 
029/46,  029/47,  029/48,  029/49,  029/50,  033,  034/3,  034/4,  034/5,  034/6,  034/7,  034/8,  034/9, 
034/10,  034/11,  034/12,  034/13,  034/14,  034/15,  034/16,  034/17,  034/18,  034/19,  034/20,  037, 
038/1,  038/2,  038/3,  038/4,  038/5,  038/6,  038/7,  038/8,  038/9,  038/10,  038/11,  038/12,  038/13, 
038/14, 038/15, 038/16, 038/17, 038/18, 038/19, 038/20, 038/21, 038/22, 038/23, 038/24, 038/25, 
038/26, 038/27, 038/28, 038/29, 038/30, 038/31, 038/32, 038/33, 038/34, 038/35, 038/36, 038/37, 
038/38, 038/39, 038/40, 038/41, 038/42, 038/43, 038/44, 038/45, 038/46, 038/47, 038/48, 038/49, 
038/50, 038/51, 038/52, 038/53, 038/54, 038/55, 038/56, 038/57, 038/58, 038/59, 038/60, 038/61, 
038/62,  038/63,  038/67,  038/68,  038/69,  038/70,  038/71,  038/72,  038/73,  038/74,  039,  040/1, 
040/2, 040/4, 040/5, 040/6, 040/7, 040/8, 040/9, 040/10, 040/11, 040/12, 040/13, 040/15, 040/16, 
040/17, 040/18, 040/19, 040/20, 040/21, 040/22, 040/23, 040/24, 040/25, 040/26, 040/27, 040/28, 
040/29, 040/30, 040/31, 040/32, 040/33, 041/1, 041/2, 041/4, 041/5, 042/1, 042/2, 043, 044, 045, 
046, 047, 048/1, 048/2, 049/1, 049/6, 049/7, 049/8, 049/9, 049/10, 049/11, 049/12, 049/13, 049/14, 
049/15,  049/16,  049/17,  049/18,  049/19,  049/20,  054/1,  054/2,  054/3,  054/4,  054/6,  054/7,  055, 
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056,  057,  058,  059/1,  059/2,  060,  061/2,  0126,  0127,  0128,  0129,  0130,  0131/1,  0131/2,  0132/1, 
0132/2,  0132/3,  0132/4,  0132/5,  0132/6,  0132/7,  0132/8,  0132/9,  0132/10,  0132/11,  0132/12, 
0132/13,  0132/14,  0132/15,  0132/16,  0132/17,  0132/18,  0132/19,  0132/20,  0132/21,  0132/22, 
0132/23,  0132/24,  0132/25,  0132/26,  0132/27,  0132/28,  0132/29,  0132/30,  0132/31,  0132/32, 
0132/33, 0132/34, 0132/35, 0132/36, 0132/37, 0132/38, 0132/39, 0132/40, 0133, 0134/4, 0134/5, 
0134/6,  0134/7,  0135,  0136/1,  0136/2,  0136/3,  0136/4,  0136/5,  0137,  0138,  0139/2,  0139/4, 
0139/5, 0139/6, 0139/7, 0139/8, 0139/9, 0139/10, 0139/11, 0139/12, 0139/13, 0139/14, 0139/15, 
0139/16,  0139/17,  0139/18,  0139/19,  0139/20,  0139/21,  0139/22,  0139/23,  0139/24,  0139/25, 
0139/26,  0139/27,  0139/28,  0139/29,  0139/30,  0139/31,  0139/32,  0142,  0143/2,  0143/3,  0143/5, 
0143/6, 0143/8, 0143/9, 0146/1, 0148, 0149, 0150, 0151/1, 0151/2, 0151/3, 0151/4, 0153, 0154/1, 
0154/2, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159/1, 0159/2, 0159/3, 0159/4, 0159/5, 0159/6, 0159/7, 0160/1, 
0160/2,  0160/3,  0161/1,  0161/2,  0161/3,  0162,  0163/1,  0163/2,  0163/3,  0164,  0165,  0166,  0167, 
0168, 0169, 0171/2, 0172, 0173/3, 0173/5, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180/1, 0180/2, 0181/1, 0181/2, 
0182/1, 0182/3, 0182/4, 0182/5, 0182/6, 0182/7, 0182/8, 0185/1, 0185/2, 0185/3, 0185/4, 0186/1, 
0186/2,  0189/2,  0189/3,  0189/4,  0189/5,  0189/6,  0189/7,  0189/9,  0189/10,  0189/11,  0190/3, 
0190/4, 0191/1, 0191/2, 0192/1, 0192/2, 0193, 0194/1, 0194/2, 0196, 0197, 0198/1, 0198/2, 0199, 
0200, 0201/1, 0201/2, 0201/3, 0202/1, 0202/2, 0202/3, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008,  2106/1,  2106/2,  2106/3,  2106/4,  2106/5,  2107/1,  2107/2,  2107/3,  2107/4,  2107/5,  2107/6, 
2107/7,  2107/8,  2107/9,  2107/10,  2107/12,  2107/13,  2107/14,  2107/15,  2108/1,  2108/2,  2109/1, 
2109/2,  2109/3,  2109/4,  2109/5,  2109/6,  2109/7,  2109/8,  2109/9,  2109/10,  2109/11,  2109/12, 
2109/13,  2109/14,  2109/15,  2109/16,  2109/17,  2109/18,  2109/19,  2109/20,  2109/21,  2109/22, 
2109/23,  2109/24,  2109/25,  2109/26,  2109/27,  2109/28,  2109/29,  2109/30,  2109/31,  2109/32, 
2109/33,  2109/34,  2109/35,  2109/36,  2109/37,  2109/38,  2109/39,  2109/40,  2109/41,  2109/42, 
2109/43, 2109/44, 2109/45, 75911. 

 
 
Természeti területek 
Az 1996.évi LIII., a természet védelméről szóló törvény 15.§‐ a szerint természeti területnek minősül: 

a)  az erdő, gyep, nádas művelési ágú terület 
b) a művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény elhelyezésére 

szolgál, vagy ha e törvény hatályba lépésekor jogerősen jóváhagyott bányászati műszaki 
üzemi terv alapján nem áll bányászati művelés alatt 

             c) mező‐ és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan terület. 
 
Kisnánán több mint 970ha erdő és több mint 390ha gyep (legelő, rét) van, azaz a település 
közigazgatási területének több mint 60%‐a természeti terület. Ha ehhez hozzávesszük a tartósan 
gyepként hasznosított szántó művelési ágban nyilvántartott területeket is, akkor ez az érték 70% 
körüli. Igazából a természeti terület vizsgálatának Kisnánán nincs nagy jelentősége, mert az említett 
területek nagy része többszörös védelem alatt áll. 
A 8005/2001 (MK 156) KöM. tájékoztató szerint Kisnána területén védett láp terület nem található. A 
Gyöngyösi Földhivatal nyilvántartásában sem szerepel nádas (mocsár) művelési ág Kisnánán. 
 
 
3.4.1.2. A terület jelenlegi zajterhelésének ismertetése 
 
A  zajterhelés  általában  a  közlekedésből  esetleg  nagyobb  ipari,  mezőgazdasági  feldolgozó  üzem 
működése során kibocsátott zajokból jöhet létre. 
A  levegőtisztaság  védelmi  fejezetben  említettük,  hogy  Kisnánán  nincs  jelentősebb  ipari, 
mezőgazdasági  üzem.  A  közlekedésből  eredő  zajterhelés  elsősorban  a  Gyöngyös‐  Eger  országút 
mentén, különösen azok belterületi szakaszán számottevő. 
A  közlekedésből  származó  zajterhelési  határértékeket  a  területen,  a  27/2008.(XII.3.)  KvVM–EüM 
rendelet melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Üzemi és szabadidős építményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 
területeken 

 
Sor‐ 
szám 

 
 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az 
LAM 

megítélési szintre*  
(dB) 

    nappal 
06‐22 óra 

éjjel  
22‐06 óra 

1.  Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45  35 

2. 
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási, szociális 
építmények területe, a temetők, a zöldterület 

50  40 

3.  Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület  55  45 

4.  Gazdasági terület  60  50 

* Megjegyzés: Értelmezése az MSZ 18150‐1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* (dB)

 
 
 
Sor‐ 
szám 

 
 
 
Zajtól védendő 
terület 

 
 
 
kiszolgáló úttól, 
lakóúttól származó 
zajra 

az országos 
közúthálózatba tartozó 
mellékutaktól, a 
települési önkormányzat 
tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és 
külterületi közutaktól, a 
vasúti mellékvonaltól és 
pályaudvarától, a 
repülőtértől, illetve a nem 
nyilvános fel‐ és 
leszállóhelyektől** 
származó zajra 

 
az országos közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a 
települési önkormányzat 
tulajdonában lévő belterületi 
gyorsforgalmi utaktól, belterületi 
elsőrendű főutaktól és belterületi 
másodrendű főutaktól, az autóbusz‐
pályaudvartól, a vasúti fővonaltól és 
pályaudvarától, a repülőtértől, illetve 
a nem nyilvános fel és 
leszállóhelytől*** származó zajra 

    nappal  
06‐22 óra 

éjjel 
22‐06 
óra 

nappal 
06‐22 óra 

éjjel  
22‐06 óra 

nappal  
06‐22 óra 

éjjel  
22‐06 óra 

1. 

Üdülőterület, 
különleges területek 
közül az egészségügyi 
terület 

50  40  55  45  60  50 

2. 

Lakóterület 
(kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű 
beépítésű), 
különleges területek 
közül az oktatási, 
szociális építmények 
területei, és a 
temetők, a 
zöldterület 

55  45  60  50  65  55 

3.  Lakóterület 
(nagyvárosias 

60  50  65  55  65  55 
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beépítésű), a vegyes 
terület 

4.  Gazdasági terület  65  55  65  55  65  55 

Megjegyzés:
*  Értelmezése  a  stratégiai  zajtérképek  és  intézkedési  tervek  készítésének  részletes  szabályairól  szóló  rendelet
szerint. 

**  Olyan  repülőterek,  vagy  nem  nyilvános  fel‐ és  leszállóhelyek,  ahol  5,7  tonna  maximális  felszálló  tömegnél
kisebb,  légcsavaros  repülőgépek,  illetve  2,73  tonna  maximális  felszálló  tömegnél  kisebb  helikopterek 
közlekednek. 

*** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel‐ és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegű vagy
annál  nagyobb,  légcsavaros  repülőgépek,  2,73  tonna  maximális  felszálló  tömegű  vagy  annál  nagyobb 
helikopterek, valamint sugárhajtású légijárművek közlekednek. 

 
 
3.4.1.3. A terület jelenlegi levegőtisztaság – védelmi állapota 
 
Kisnána területén —amint a bevezető összefoglaló mondatban is említettük— nem található jelentős 
légszennyező létesítmény. 
Kisnána a 4/2002 (X.7.) KvVM. rendelet alapján a 10. légszennyezettségi zónába tartozik. 
A  különböző  irodalmi  adatok  alapján  Kisnána  levegő‐minősége  kifejezetten  jónak  minősíthető. 
Miután  a  településen  nincs  jelentősebb  légszennyező  létesítmény,  a  kiváló  levegő  minőséget 
időszakosan a lakossági fűtés és a közlekedés veszélyezteti. A gépjármű közlekedés során korom, por, 
szénhidrogének,  ólom,  kén‐  és  széndioxid  jut  a  környezetbe.  Elsősorban  az  átmenő  forgalom okoz 
gondot  a  Gyöngyös‐  Eger    országúton  folyó  közlekedés,  valamint  a  település  keleti  részén  lévő 
Tarnócai  kőbányából  hatalmas  dömperekkel  történő  anyagszállítás  terheli  a  levegőt,  az  utat    és  a 
környezetet.  Mért  adataink  nincsenek,  a  helyszínelés  tapasztalatai  szerint  ez  a  szennyezés  csak 
helyenként és időnként pl.: a kőszállító gépkocsik útvonala mellett számottevő. 
A gázhálózat csaknem teljesen kiépült, de a magas üzemelési költségek következtében a lakosság egy 
része fával (is) fűt. A nagykiterjedésű erdőségek közelében fekvő településen ez teljesen természetes. 
A  fatüzelés  azonban  a  levegő  nagyobb  mértékű  szennyezésével  jár,  mint  a  gázfűtés  és  télen 
nitrogéndioxid, korom, kéndioxid‐ és szénmonoxid  is kerül a  levegőbe. Ez a szennyezés azonban az 
egészségügyi határértéket nem éri el. 
Olyan  mértékű  ipari  tevékenység,  amely  a  levegő  minőségét  veszélyeztethetné,  jelenleg  nincs  a 
településen.  Az  állattartó  istálló  a  településtől  távolabb  helyezkedik  el,  egyébként  sajnálatosan  az 
állattartás is jelentős mértékben visszaesett. 
Gondot  a  nagykiterjedésű  parlagterületek  jelentenek,  amelyekről  allergén  anyagok  kerülhetnek  a 
levegőbe.  Ideális  lenne  ezen  területek  tisztítása,  de  az  legalább  akkora  feladat,  mint  az  állandó 
művelés. 
 
 
 
3.4.1.4. A terület felszíni, felszín alatti vizeinek állapota 
 
Kisnána területén számos  forrás és több kisebb vízfolyás található, amelyek a  felettük  lévő hegyek, 
dombok  rétegeiben  összegyűlt  vizekből  táplálkoznak.  A  település  keleti,  illetve  nyugati  határán 
folynak az említésre méltó patakok, vízfolyások. 
 
A  források  főleg  a  falutól  északra    lévő  erdős  hegységi  területen  fakadnak.  A  természetvédelmi 
részben  kiemeltük,  hogy  az  5  liter/  percnél  nagyobb  vízhozamú  források  a  természet  védelméről 
szóló  törvény  szerint  a  törvény  erejénél  fogva  védettek,  bár  a  források  vízhozama  változó,  de 
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többségük  időszakonként  eléri  a  törvényben  rögzített értéket és  így a  forrásokat  védett  forrásként 
kell szabályozni. 
 
 A vízfolyások és az időszakos állóvizek minőségéről részletes mérési adatokkal nem rendelkezünk.  A 
helyszínelés  során  a  szemrevételezéssel  szerzett  kételyek  pedig  nem  minősíthetők  szakszerűnek. 
Hasonló a gond a kőbánya depoterületén átfolyó Hátsó‐Tarnóca patakkal is. 
A  külterületi  tájhasználatban  a  szántóföldi  művelés  kismértékű  csökkenése  következtében  a 
mezőgazdasági eredetű szennyezések csekélyek. Egy‐két kisebb állattartó épület környékén fordulhat 
elő jelentősebb szervesanyag‐terhelés. 
 A település magasabb északnyugati és északkeleti részén, ahol erdővel, gyeppel borított a földfelszín 
és épület sincs a területen, a felszíni és felszín alatti vízkészlet nem veszélyeztetett. 
Az alacsonyabb részeken különösen a település környékén a kommunális szennyvizek szennyezték a 
felszín  alatti  vizeket.  Az  1990‐  es  évek  végén  igen  jelentős  beruházás  volt  a  csatornahálózat  és  a 
szennyvíztisztító mű kiépítése. Jelenleg a település belterületének jelentős része csatornázott, ennek 
következtében  számos  lakóház,  illetve  vállalkozás  nincs  rákötve  a  rendszerre.  A  szűk  kapacitások 
bővítésével mind  a  teljes  körű  szennyvíztisztítást mind  a  település  fejlődését  ‐  újabb  vállalkozások 
letelepedését is lehetővé tevő fejlesztés szükséges.  
A  csatornahálózatra  való  rákötés  kötelezésével  és  ellenőrzésével  biztosítható  a  felszín  alatti 
vízszennyezés  csökkentése.  Kisnánán  a  szennyvízelvezetésről,  kezelésről  az  Észak‐magyarországi 
Regionális Vízművek Zrt. gondoskodik. 
Kisnána a „7/2004 (XII.25.) KvVM rendelet alapján a  felszíni víz  szempontjából  fokozottan érzékeny 
települések közé tartozik,  illetve a 27/2006 (II.7.) kormányrendelet „a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrát  szennyezéssel  szembeni  védelméről”  szerint  nitrát  érzékeny  terület.  A  fentiek miatt  a  vizek 
szennyezésének  megakadályozása  alapvető  fontosságú.  A  tervezett  fejlesztéseknél,  a  gazdasági 
tevékenységek  során  a  szennyvízelvezetés  és  tisztítás  szakszerű  megoldását  meg  kell  valósítani,  a 
szerves anyagok, vegyszerek talajba, vízbe való bejutását meg kell akadályozni. 
 
 
3.4.2.  A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása 
A  tervben  javasolt  változtatások  alapján  a  környezeti  állapotot  veszélyeztető  egyéb  környezeti 
hatások  bekövetkezése  a  terv  távlatán  –  10  év  –  belül  csak  a  részletesen  bemutatott,  a  kőbánya 
területén tervezett új üzemi fejlesztések révén várható. 
A  Heves  Megyei  Területrendezési  Terv  a  kisnánai  határ  nagy  részét  erdő‐  és  mezőgazdasági 
területként    határozza  meg.  A  településrendezési  terv  figyelembe  véve  a  magasabb  rendű 
területrendezési  terveket,    programokat,  koncepciókat  és  a  helyi  igényeket  a  táji‐természeti 
adottságokkal összhangban lévő fenntartható tartalmú tájhasználatot szabályoz. 
 
3..4.3. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a 
terv nem valósul meg. 
 
Alulhasznosított kiváló termőhelyek 
Kisnána  kiváló  ökológiai  adottságú  termőhelyekkel  –  szőlő,  gyümölcs  –  rendelkezik,  amelyek 
rendkívüli  mértékben  alulhasznosítottak  és  emellett  igen  nagy  a  parlagterületek  kiterjedése  is.  Az 
erdőterületeken, valamint a belterületen kívüli dombos határrész csak nem 80 %‐a kiváló termőhelyi 
adottságú – a szőlő termőhelyi kataszter I. osztályába tartozó – mezőgazdasági terület. A termelési, 
tájképi  veszteség mellett  igen  nagy  gond  egy  korábban  általánosan  elterjedt,  tájhasználati  kultúra 
(szőlő, gyümölcs)  stagnálása. 
Az  alulhasznosított  kiváló  szőlő‐  és  gyümölcstermőhelyek  kedvezőbb  hasznosítására  ösztönöz  a 
településrendezési  terv  az  országos  és  megyei  koncepcióknak,  stratégiáknak  (OFTK,  Nemzeti 
Vidékfejlesztési  Stratégia,  Megyei  területfejlesztési  Program)  megfelelően.  A  terv  megteremti  a 
lehetőséget a családi, a korszerű kisüzemi gazdálkodás kiterjedésének ezeken a kiváló területeken és 
felhívja a figyelmet kimagasló értékére. 
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Gyakorlatilag ugyanebbe a témakörbe tartozik a szántó‐ és gyep területek műveletlenül hagyása. A 
mezőgazdasági  területek  nagy  részét  nem  művelik.  Megszűnt  az  állattartás,  a  legeltetés,  a 
gyepterületek  befásodtak,  beerdősültek.  a  gyengébb  minőségű  szántóterületek  pedig 
begyepesedtek. 

Ha  nem  valósul  meg  az  adottságoknak  megfelelő  tájhasználat,  akkor  gazdasági  és  esztétikai 
szempontból is kedvezőtlen állapot alakul ki. 
 
Közjóléti zöldfelületek hiánya 
 
A meglévő zöldfelületi  rendszer – a külterületi erdőkkel, ültetvényekkel, mezőgazdasági  területekkel 
együtt – kondicionáló hatása a település léptékéből és földrajzi helyzetéből következően megfelelő. 
Funkcionálisan  és  esztétikailag  azonban  jelentős  hiányok  vannak.  Ezen  a  turisztikai  vonzerőkkel  is 
rendelkező–  kisnánai  vár,  borturizmus  –  rendelkező  településen  nincs  pihenőpark,  díszpark,  a 
szabadidős tevékenységek céljait szolgáló terület. 
 
 
 

3.5.  A  terv  megvalósulásával  közvetlenül  vagy  közvetve  környezeti  hatást  kiváltó  tényezők 
feltárása 

 
Természeti  erőforrás  közvetlen  igénybevételét  vagy  környezetterhelést  közvetlenül  előidéző 
tényezők: ‐ mezőgazdasági területek művelésből történő kivonása 

‐ különböző építéssel, mesterséges felület kialakításával járó fejlesztések 
‐ a meglévő (tervezett) létesítmények környezetre gyakorolt hatása 
‐ a  fejlesztések,  az  erősödő  gazdaság,  a  fejlődő  turizmus,  a  növekvő 

lakónépesség  következtében        növekvő  vízfelhasználás, 
szennyvízkezelés, gépjármű forgalom növekedés 

‐ a kőbánya területén tervezett ipari üzemek – kőzetgyapotgyár, brikett és 
betonelem üzem – építése és működtetése során megnövekedő levegő‐ 
és zajterhelés, közúti forgalom növekedés 

A természeti erőforrásokat erősítő kedvezőbb környezeti hatást előidéző tényezők: 
‐ a  beépítésre  szánt  területek  beépítésének  kismértékű  csökkentése,  a 

hatályos településrendezési  tervhez képest 
‐ az erdőterületek és a védett természeti területek növelése 
‐ a  külterületi  beépítések  műveléshez,  alapfunkcióhoz  történő 

szabályozása 

3.6.  A terv megvalósítása esetén várható hatások, környezeti következmények előrejelzése. 
 
3.6.1.1. A jól azonosítható környezeti igénybevételek vagy terhelések 
 
Föld      
A  terv  a  hatályos  településrendezési  terv  szerinti  beépítésre  szánt  területeket  hasonlóképp 
szabályozza  és  ezen  túl  csak  egy‐két  kisebb  –  összességében  max.  10ha  termőföld  művelésből 
történő  kivonását  –beépítésre  szánt  területté  való  átminősítését  –tartalmazza  a  településszerkezet 
szerves  fejlesztésére  figyelemmel.  Ezen  területek  művelésből  való  kivonása  az  aktuális 
igénybevételnek megfelelően történik. 
A mezőgazdasági  művelés  alól  végleges  kivonásra  kerülő  területekről  a  humuszos  termőréteget  a 
tényleges  vastagságnak  megfelelően  meg  kell  menteni.  Az  eredeti  rendeltetésnek  megfelelő 
hasznosításig a humuszos talajt deponálni kell, és meg kell védeni az elmosódástól a szél kártételétől. 
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A  fejlesztés,  beruházás  kivitelezési  munkái  a  környező  termőterületek  hasznosíthatóságát  nem 
zavarhatják és semmilyen módon nem lehetnek a környező területekre károsító hatással. 
Különösen igaz ez a kőbánya területén tervezett üzemfejlesztésekre. A tervezett kőzetgyapotgyár és 
brikett‐betonelem  üzem  a  mai  bányaterületen  létesülne,  azonban  a  terület  jóval  nagyobb  mérvű 
beépítésével a környezet nagyobb mértékű igénybevételével. 
 
 
Levegő 
A  levegőminőséget  befolyásoló  jelentős  diffúz  légszennyező  forrás  a  közúti  közlekedés,  az  abból 
eredő  kipufogógáz  és  porszennyezés,  valamint  a  vegetációs  időn  kívül  a  fedetlen  mezőgazdasági 
területek ill. a bányaterület széleróziós porzása, valamint a szennyezett burkolt utakon és földutakon 
történő gépjármű közlekedés porterhelése. 
A  tervezett  erdősítések,  fásítások  a  környezeti  levegő  kondícióját,  minőségét  tovább  javítják,  a 
lakótelkek  kötelezően  megtartandó,  kialakítandó  zöldfelületei  is  jótékonyan  befolyásolják  a 
mikrokörnyezet állapotát, levegőminőségét. 
A tervezett  ipari üzemi fejlesztések és a működés, építés során megnövekvő forgalom,  illetve káros 
anyag  kibocsátás  mindenképp,  mégha  a  KHV  szerint  kismértékben  is,  de  növelik  a  levegő 
szennyezettségét. 
 
Élővilág 
 A  terv  az  erdősítéssel,  a  védett  természeti  területek  növelésével,  az  utak  menti  fásítással,  az 
adottságoknak megfelelő tájhasználat szabályozással, a mozaikos tájszerkezet továbbfejlesztésével, a 
természeti  területek  és  az  ökológiai  hálózat  elemeinek  védelmével,  a  környezetkímélő 
mezőgazdasági  művelésre  történő  ösztönzéssel,  a  jelenleginél    kedvezőbb  helyzetet  teremt  az 
élővilág számára. 
A  tervezett  ipari  fejlesztésekre  mindez  nem  mondható  el,  hiszen  a  Natura  2000‐es  kiemelt 
madárvédelmi  területre  építendő  kőzetgyapotgyár,  illetve  brikettüzem  óhatatlanul  zavarja  az 
élővilágot, zajhatásával, állandó gépjármű forgalmával, a meleg füstgázok kibocsátásával kifejezetten 
kedvezőtlenebb helyzetet teremt az ipari, illetve a bányaterület környékén az élővilág számára. 
 
Épített környezet 
A  felülvizsgálat  eredményeként  elkészült  településrendezési  eszközök,  elsősorban  a  Helyi  Építési 
Szabályzat  alapvetően  az  épített  értékek,  a  területre  jellemző  építészeti,  építési  hagyományok, 
értékes  településképet  adó  beépítési mód megőrzését  szolgálják,  különleges  figyelemmel  a  táj‐  és 
településszerkezetre,Kisnána  egyedi építészeti értékeire. 
 
 
 

 
3.6.1.2.  A  környezeti  elemek  rendszereire,  folyamataira,  szerkezetére,  különösen  a  tájra, 

településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra gyakorolt hatás / a 
kőbánya  területén  tervezett  ipari  üzemi  fejlesztés  hatásait  a  3.6.1.4.  egységes  fejezetben 
értékeljük ezen fejezeteket követően/ 

 
Kisnána  területét érinti a  tájképvédelmi  terület övezete. Ez az övezet az országos    területrendezési 
terv    ‐ 2018. CXXXIX.  tv.  ‐ elfogadása során  lépett életbe, amelyet a 9/2019  (VI.14.) MvM rendelet 
határolt  le és ezt követően épült be  ‐ 2020‐tól  ‐ Heves megye  területrendezési  tervébe.   A megyei 
terv szerintKisnána települési  területén kívüli  teljes határrésze ezen övezetbe  tartozik. A magasabb 
jogszabályi  előírások  fokozottan  védik  a  táj  jellegét,  a  táj  szerkezetét,  a  meglévő  természeti 
rendszereket.    A  külterület‐szabályozás  során  –  a  kiemelkedő  jelentőségű  tájképvédelemre 
érdekében  is  –  hangsúlyoztuk  az  adottságokhoz  igazodó  tájhasználat  fontosságát  és  a  tájjelleg 
megőrzését.  A  külterületen  történő  fejlesztések  csak  a  tájjelleg  erősítését  eredményezhetik  és  az 
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épületek tájba illesztését, körbefásítását, a látványterv készítési kötelezettséget is szigorúan előírja a 
HÉSZ. Ugyancsak tartalmazza a HÉSZ, hogy bányászati tevékenységet csak a bányászati szempontból 
kivett  helyekre  vonatkozó  szabályok  szerint  lehet  folytatni.  Ez  a  szabályozás  különösen  a meglévő 
Tarnócai kőbánya esetén  fontos. Ezek az előírások védik a meglévő természeti  rendszereket a táj a 
település meghatározó jellemzőit. 
A  védett  természeti  területek megőrzése  és  azok  bővítése  mellett,  az  adottságoknak  megfelelő  – 
élőhelyeket gazdagító – mozaikos tájszerkezet, tájhasználat szabályozásával a terv a tájra, ökológiai 
rendszerre,  a  biodiverzitásra  kifejezetten  kedvezően  hat.  Hasonló  elveket  kell  érvényesíteni  a 
természetközeli sportterületek kialakításakor is. 
Az erdőterületek növelése,  illetve az ültetvény  jellegű kertészeti  termelésre való ösztönzés pedig a 
klímaváltozás elleni védekezés szempontjából  is rendkívül fontos. Az erdő kiegyenlítő, vízvisszatartó 
és hőmérséklet‐szabályozó szerepe  rendkívüli mértékben csökkenteni  tudja a mikrokörnyezetben a 
globális klímaváltozás káros hatásait. 
 
 
Zajállapotra:    
A települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelme egyes szabályairól 
szóló  284/2007  (X.29.)  Kormányrendelet  és  a  zaj‐és  rezgésterhelési  határértékek  megállapításáról 
szóló 27/2008.(XII.3.) KvVM –EüM együttes rendelet határozza meg. A zajvédelmi övezeti besorolás a 
területhasználatnak,  valamint  a  közúti  közlekedési  zaj  esetén  még  az  adott  közút  besorolásának 
függvénye. 
A  kijelölt  gazdasági  területek  zömmel  lakóterülettel  határosak,  így  ide  csak  olyan  gazdasági 
tevékenység  betelepedése  támogatható,  aminek  a  kiszolgáló  és  ügyfélforgalma,  valamint  az  üzemi 
működése nem okoz a jogszabályban rögzített határértéknél nagyobb zaj‐ és rezgésterhelést. 
 A  közlekedési  eredetű  zaj‐  és  rezgésterhelés  megengedett  zajterhelési  határértékeit  Kisnána 
lakóterületén a környezetvédelmi vizsgálatok és becslések alapján a tényleges zajterhelés nem fogja 
meghaladni,  annak  ellenére,  hogy  tervezett  fejlesztésekkel  bizonyos mértékű  forgalom  növekedés 
prognosztizálható. 
A  gazdasági  területen  a  tevékenység  úgy  végezhető,  illetve  a  fejlesztést  úgy  kell  tervezni,  hogy  a 
környezetbe  jutó  zaj,  az  említett  együttes  rendeletben  előírt  zajterhelési  határértéket  ne  haladja 
meg.    A  gazdasági  területen  folytatott  tevékenységből  eredő  zaj  és  rezgésterhelés  nem  okozhat  a 
lakóterületeken  határérték  feletti,  zavaró  mértékű  környezeti  hatást.  Kertvárosias  és  falusias 
lakóterületen az üzemi eredetű zajterhelés határértéke 50/40 dB nappal/éjjel értékek. 
Kisnána  területén  jelentős  zajkibocsátást  okozó  létesítmény,  technológiai  berendezés,  külterületi 
tevékenység nincs. A településrendezési terv sem ad lehetőséget ilyen tevékenység letelepedésére. A 
településszerkezeti és az egyéb területi adottságok megfelelőek ahhoz, hogy a belterületen forgalom 
lassítás  megvalósításával  zajterhelésből  adódó  konfliktusok  ne  alakuljanak  ki,  illetve  a  műszaki 
tervezés  során  eleve  megoldhatók  legyenek.    Amennyiben  a  gazdasági  területen  is  lesz  védendő 
létesítmény, úgy a nappali kültéri határérték a védendő létesítmény homlokzatánál 60 dB, a z éjszakai 
50 dB, míg a beltéri helyiségek határértékei ennél kisebbek, 45/35 dB nappal/éjjel értékek. 
A gazdasági övezeten belüli telephelyeknél az építéshatósági engedélyezés, telephely engedélyezés, 
illetve  a  használatbavételi  engedélyezésnél  minden  esetben  vizsgálni  kell  a  zaj  és  rezgésvédelmi 
határértékek teljesülését. 
 
 
 
3.6.1.3.  Az  érintett  emberek  egészségi  állapotában,  valamint  társadalmi,  gazdasági  helyzetében 

várhatóan fellépő változások 
 
A  településrendezési  terv  megvalósulása  kedvező  változásokat  eredményezhet  a  település,  a 
lakosság életében a környezet minőségében.  
A  terv  javaslatai  növelik  az  erdők,  a  védett  természeti  területek,  a  szőlő  és  gyümölcs  területek,  a 
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zöldfelületek nagyságát, javítják a környezet minőségét.  Amennyiben az emberek egészségi állapota 
kizárólag ezektől függ, akkor bizonyára javulni fog az egészségi állapot.  
Tekintettel arra, hogy ez egy rendkívül összetett és kevesek által kiértékelt változási folyamat és még 
az  alapvető  környezeti  elemek minőségére  sincsenek  mért  adataink  felelősségteljesen  azt  állítani, 
hogy ettől a rendezési tervtől – amely hosszú évek alatt és lassan valósul meg ‐ biztosan jobb lesz az 
emberek élete szerintünk felelőtlenség. Azt  lehet mondani, hogy a terv javaslatainak nagy része azt 
célozza, hogy valóban jobb legyen az életminőség. 
A  település  gazdasági  helyzete  szempontjából  a  tervben  meghatározott  fejlesztési  lehetőségek 
megvalósulására  szükség  van,  hiszen  ezek  a  változtatások  a  lakosság  életminőségét,  a  környezeti 
állapot  javulását  szolgálják, elősegítik a gazdasági  lehetőségek bővülését és adóbevétel növekedést 
jelenthetnek a település számára. 
 

3.6.1.4. A kőbánya területén tervezett ipari üzemi fejlesztések értékelése. 
 
/Ez a fejezet döntő mértékben a HATÁS‐KÖR 2000 BT. 3527 Miskolc Lajos Árpád u. 19. által a 
kőzetgyapotgyár és a brikett‐betonelem üzem létesítésére készített környezeti hatásvizsgálat 
/KHV/ adatain és magállapításain alapul./ 
 

A) A  legelején meg  kell  említeni,  hogy  a  tervezett  üzemi  fejlesztés  –  Kisnána  0189/2,3,4,5hrsz.‐ú 
ingatlanok‐ európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területebe tartoznak, 
a HUBN 10006 jelű Mátra elnevezésű, Natura 2000‐es, különleges madárvédelmi területbe! 

 
A Natura 2000‐es területekre vonatkozó 275/2004 (X.8.) Kormányrendelet 8. § (2) bekezdése szerint: 
„  tilos…  olyan  beruházást  végezni,  amely  ‐a  4.  §  (1)  bekezdésére  figyelemmel  a  terület  védelmi 
céljainak megvalósítását akadályozza.” 
A  különleges  madárvédelmi  területen  valószínű,  hogy  nem  a  településrendező,  nem  a  tájrendező 
mérnök szava a döntő, hanem az államigazgatási szervek feladata annak megállapítása, hogy az  ide 
tervezett  nagykiterjedésű,  a  környezetbe,  a  légtérbe  50  méter  magas  kéményen  kibocsátott  180 
fokos  szennyező  füstgázok,  és  a  folyamatos  zajterhelés  akadályozzák‐e  a  védelmi  célok 
megvalósítását. 
Mindenesetre  a  KHV  csak  a  mellékletében  foglalkozott  a  Natura  2000‐es  területbe  tartozással,  a 
vizsgálat annyit állapított meg helyesen, hogy a tervezett fejlesztések zavarják a terület élővilágát. 
 
B) A  tervezett  kőzetgyapotgyár,  valamint  brikett‐betonelem  üzem  környezeti  elemekre  gyakorolt 

hatása. 
 
VÍZ 
 
A KHV megállapítása szerint, a tervezett üzemi tevékenység során nem történik a felszíni, illetve 
a felszín alatti vizekbe beavatkozás, a tervezett beruházás nem érinti a Mátra(h.22) víztestet. 
Szennyeződés csak havaria esetén következhet be, ezért meghatározza a betartandó szabályokat 
a felszíni vizek védelme érdekében. 
Kizárólag  megfelelő  műszaki  állapotú  járművek,  munkagépek,  berendezések  alkalmazhatók, 
olajszennyezés  esetén  azonnal  védekezni  szükséges,  a  kommunális  szennyvizet  zárt 
szennyvízaknába  kell  gyűjteni,  s  onnan el  kell  szállítani  a  tisztítótelepre. Az  aknák  vízzáróságát 
rendszeresen ellenőrizni szükséges. 
A KHV összefoglalóan megállapítja  ‐115.o. – hogy,  „A kőzetgyapotgyár  ill.  a brikett‐betonüzem 
építése, üzemelése és felhagyása nem jelent veszélyt a felszíni és a felszín alatti vizekre”. 
 
LEVEGŐ 
 
A KHV megállapítja, hogy a vizsgált környezet levegő minősége jó. 
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 A kőzetgyapot gyártás során felsorolja a porképződés eseteit: 
1. Az adagolás közben keletkező alapanyag porokat porleválasztón vezetik keresztül, s csak az 

„alacsony portartalmú levegőt bocsátják a környezetebe”. 
2. Az  andezit  olvasztásakor  a  kupolában  keletkező  füstgázok  porleválasztó  rendszeren  és 

utóégetőn keresztül jutnak a környezetbe, így a „káros anyag kibocsátás alacsony szintű”. 
3. Por és kötőanyag tartalmú levegő elvezetése. 

A szilárd anyagot tartalmazó levegőből a ragadós anyagot kiülepítik, majd vízzel mossák. Ezt 
követően zsákszűrőn vezetik keresztül majd az alacsony kötőanyag és szilád anyag tartalmú 
levegőt az üzem tetőzetén át a környezetbe vezetik. 
 

4. Kötőanyag égésterméket tartalmazó levegő elvezetése. 
A kikeményítő kemencében a levegőbe párolog többek között formaldehid, ammónia, fenol 
és  olajszármazék,  amelyek  két  kazánon  történő  áthaladást  követően  a  füstgáz  elvezető 
kéményen keresztül jutnak a környezetbe. 

5. Maradó kötőanyag és víz tartalmú levegő elvezetése. 
A  kemencét  elhagyó  kőzetgyapot  vízgőzzel  telített  maradó  kötőanyag  és  füstgáz 
komponenseket  tartalmaz.  Itt  hűtést  követően  a  felmelegedett  levegőt  a  környezetbe 
bocsátják, „amely tartalmaz füstgázokat és kötőanyag komponenseket”.  

6. Portartalmú levegő elvezetése‐ kőzetgyapot por 
A kőzetgyapot méretre történő vágása közben keletkező portartalmú levegőt, porleválasztó 
egységeken vezetik keresztül és a környezetbe csak az „alacsony portartalmú levegő” kerül. 
 
A brikett‐betonüzem zárt technológiával dolgozik, így ott por kibocsátás nem történik. 
 
Összefoglalva: Üzemelés közben ‐KHV 126.o. – „a No2, PM10, CO, a szénhidrogén, és a SO2 
imissziója, a leggyakoribb meteorológiai feltételek mellett sem éri el az 1 órás határérték 10 
%‐át,  így  ezeknek  a  légszennyezőknek  nem  tudjuk  a  hatásterületét  kijelölni.  Egészségügyi 
határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki a tervezési területen kívül”. 

 
7. A P1 pontforrás okozta légszennyezés az előző pontokból következik. 

A kibocsátó kéménymagassága 50 méter(!), kibocsátási felülete3,14 m2. A KHV modellezési 
eredményei alapján sem az NO2, sem az SO2, sem a CO, sem a PM’§, sem az ammónia, a 
fenol  és  a  formaldehid  sem  haladja  meg  a  határérték  1  %‐át.  „Így  érdemben  nem 
befolyásolja az alapterhelést”, egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem alakulnak 
ki s a számítások alapján hatásterület nem jelölhető ki. 

8. A  szállítás  okozta  levegőszennyezés  a  KHV  számításai  szerint  oly  kismértékben  növekszik 
csak,  hogy  azt  elhanyagolhatónak  minősíti,  azaz  a  szállítási  útvonalakon  kialakuló 
koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértéktől. 
 
ZAJTERHELÉS 
 
A KVH szerint, lakóterület esetében nappal 50 dB, éjszaka 40 dB a megengedett zajterhelési 
határérték,  azokon  a  településrészeken  ahol  nincs  zajtól  védendő  létesítmény  ott  70  db  a 
határérték. 
A  kisnánai  bánya  telephelyére  ‐0189/4‐es  hrsz.‐ú  ingatlan  ‐  az  Észak‐Magyarországi 
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  felügyelőség  2009‐ben,  nappalra  50dB 
éjszakára 40 dB zajkibocsátási határértéket állapított meg. 
A  kőzetgyapotgyár  üzemelés  alatti  zajteljesítmény  nappal  107,48  dB,  éjszaka  92,01  dB,  az 
első  védendő  lakóépületnél  a  zajterhelés  27,83  dB,  éjszaka  12,36  dB  a  KHV  számításai 
szerint. 
A brikett‐betonütem üzemelés alatti zajteljesítménye nappal 107,48 dB, éjszaka 100,5 dB, az 
első lakóépületnél nappal 28,92 dB, éjszaka 21,55 dB. 
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Egyszerű tervezőként nyilvánvalóan ezek, a számítások által meghatározott terhelések csak 
összegezetten  érzékelhetőek,  ezért  a  bányászat  és  az  ipari  üzemek  okozta  együttes 
zajterhelés  mértéke  döntő  a  környezetre.  Ezen  együttes  terhelés  a  bányatelek  határán 
nappal 66 db, éjszaka 65 db, az első védendő lakóépületnél nappal 36,64 dB, éjszaka 30,3 dB. 
Ezek  alapján  a  KHV  megállapítja,  hogy  „az  üzem  környezeti  zajkibocsátása  a  környező 
területeken  elhanyagolható  mértékben  jelentkezik,  a  telepítés  különösebb  zajvédelmi 
intézkedést nem igényel”. 
A 284/2007(X.29.) Kormányrendelet szerinti 45 dB‐es éjszakai zajterhelési érték az üzemtől 
335 méter távolságban teljesül. Ezt a zajterhelési hatásterületet a KHV 15. számú melléklete 
tartalmazza,  amelyet  ezen  környezeti  értékelésbe,  illetve  a  településrendezési  tervbe  is 
beépítünk.  A  zajterhelési  hatásterület  védendő  lakóházat  nem  érint,  de  a  vadrezervátum 
vendégháza, vadászháza kb. hasonló, 350 méter távolságban helyezkedik el Ény‐i  irányban, 
néhány méterrel magasabban. 
A KHV számításai szerint a szállításból eredő zajterhelés változás kismértékű, nem éri el a 3 
dB nagyságot, „ezért zajterhelési hatásterület nem jelölhető ki”. 
Zajvédelmi  szempontból  megállapítja:  ”hogy  a  terület  környezetében  található 
településeken  a  lakosságot  érő  zajterhelés  a  határérték  alatt  marad.  Így  az  érintettek 
egészségére a tevékenység kockázatot nem jelent, sem rövid, sem hosszú távra”. 

 
A tervezett ipari beruházások zajvédelmi hatásterülete 

/Forrás: MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft  „Tarnóca I. – andezit” védnevű bányaüzem 
által okozott zajterhelésről ZAJMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV, Készítette: Kovács Kornél okl. környezetmérnök 

környezetvédelmi szakértő/ 

 
TALAJ 
 
A KHV tömör megállapítása szerint: „A talajrétegek szennyezése, figyelemmel a tevékenység 
jellegére a működés szakaszában nem várható, így a hatása semleges”. 
 
HULLADÉK 
 
A keletkező hulladékokat típusuk szerint elkülönítve gyűjtik. 
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 A  nem  veszélyes  hulladékokat  a munkahelyi  gyűjtőhelyre  viszik,  s  felirattal  ellátott  fedett 
edényekben tárolják, amelyeket új építésű, válaszfalakkal ellátott beton aljzatú építményben 
helyeznek el. 
A  veszélyes  hulladékokat  a  külön  létesített  veszélyes  hulladéktárolóba  viszik,  ahol 
feliratokkal ellátott edényekben, fóliazsákokban gyűjtik. 
A hulladékokat a telepről az illetékes hulladék szállítást végző szervezet szállítja el. 
 
ÉLŐVILÁG ‐TERMÉSZETVÉDELEM 
 
A bevezetőben említettük, hogy a  tervezési  terület a Mátra elnevezésű, HUBN 10006  jelű, 
európai közösségi jelentőségű, Natura 2000‐es különleges madárvédelmi területbe tartozik. 
A  KHV  jelzi,  hogy  a  terület  a  Natura  2000‐es  területbe  tartozik  és  megemlíti,  hogy  a 
mellékletek között a 16. és a 17. melléklet tartalmazza a BioAqva Pro Kft. által a Natura 200‐
es  területről,  illetve  az  élővilágról  ‐  „Élővilág  és  Természetvédelmi  érintettség  fejezet”  – 
készített  tanulmányát.  Sajnos  a  KHV  egyetlen  értkelő  vagy  összefoglaló  mondatot  sem 
tartalmaz  az  említett  tanulmányokról,  a  beruházás  élővilágra  gyakorolt  hatásának 
bemutatásáról. 
Az  eddig  megismert  adatok,  értékek  alapján  azonban  nyilvánvaló,  hogy  az  említett  ipari 
üzemek, nagymértékben zavarják mind a folyamatos zajterheléssel, mind a  forró füstgázok 
kibocsátásával, mind a jelentős nappali gépjárműforgalommal a természetet, az élővilágot. 
Véleményünk szerint az érintett hatóságoknak kell ebben a kérdésben nyilatkozni, megítélve 
a  beruházás  gazdasági,  társadalmi  jelentőségét,  illetve  a  különleges madárvédelmi  terület 
érintettségét. A  tervező  felelősen annyit  tud megállapítani,  hogy a  tervezett  fejlesztések a 
tervezési területen és annak környezetében nagymértékben zavarják az élővilágot. 
 
Összefoglalva megállapítható, hogy az üzemek megvalósulása következtében nő a szállítási 
igény, nő a zajterhelés, nő a légszennyezés, mind a telephelyeken, mind az igénybevett utak 
mentén,  így  a  környező  települések  belterületein  is.  Ez  a  folyamat  visszafordíthatatlan  és 
kedvezőtlen. A nehéz gépjárművek pedig tovább rongálják a környék közlekedési útjait. 
A  kőzetgyapot üzem által  kibocsátott  füstgázok  is  folyamatosan  szennyezik a  levegőt.  Ez  a 
szennyezés sem visszafordítható, és kedvezőtlen az élővilágra és a környezetre. 
A  KHV  nem  vetette  fel,  az  ipari  létesítmény  közvetlen  szomszédságában  lévő  több  tíz 
hektáros  szőlőültetvény  termésének  sorsát.  Tekintettel  arra,  hogy  a  bor  igen  érzékeny  az 
idegen  anyagokra,  szagokra,  kérdéses,  hogy  a  füstgázok,  és  a  különböző  vegyi  anyagok 
milyen hatást gyakorolnak az ezen ültetvény terméséből készült borokra.  (Egy megjegyzés, 
évtizedekkel ezelőtt a balatonfűzfői ipartelep fenol szennyezése néhány év alatt kipusztította 
Balatonkenese és Balatonalmádi  összes szőlőültetvényét, mert az itt termelt borokat sehol 
sem vették át.) 
Hasonlóan  csak  érintőlegesen  tartalmazza  a  KHV  a  beruházás  táji,  tájképi  hatását.  Azzal  a 
megállapítással,  amelyet  a  172.  oldalon  a  8.8.1.4.‐es  fejezetben  ír  a  KHV,  miszerint:  „A 
kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem telepítésekor, megvalósításakor és felhagyásakor a 
településkarakter  nem  változik”,  a  tájrendező  szakértő  nem  ért  egyet.  A  két,  új,  többezer 
négyzetméteres  20 méter magas  ipari  épületek,  valamint  ezt  a  magasságot  is  meghaladó 
kupolával  (kemencével),  valamint  az  50  méter  magas  és  ott  legfelül  két  méter  átmérőjű 
kéménnyel,  jelentős  tájképi  változást,    esztétikai  romlást  jelent  a  Mátrai  TK  közvetlen 
környezetében. 
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3.6.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők  
 
3.6.2.1. Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése 
 
Az előzőekben bemutatott és értékelt környezeti konfliktusokon, a forgalom és a jelenlévő népesség 
növekedésén  kívül  egyéb  környezeti  problémák  megjelenése  nem  vetíthető  előre  és  a  tervben 
kidolgozott szabályozás eredményeként a meglévő problémák erősödése sem várható. 
 
3.6.2.2.  A  helyi  adottságoknak  megfelelő  optimális  térszerkezettől,  területfelhasználási  módtól 
való eltérés  
 
A településrendezési  terv  felülvizsgálata eredményeként az általános tájhasználat az adottságoknak 
megfelelő tájhasználattá alakul át. A beépítésre szánt területeket a történelmileg szervesen fejlődött 
településszerkezethez  igazodóan  szabályoztuk Kisnána külterületét. Az  igénybe vett mezőgazdasági 
hasznosítású  területek  mennyiségének  csökkentése,  az  erdőterületek  és  a  védett  természeti 
területek  növelése,  kifejezetten  a  meglévő  történelmi  és  természeti  értékeket  tükröző 
településszerkezetet erősíti. 
A  kőbánya  területén  tervezett  ipari  üzemépítés  gazdasági  jelentőségét  és  környezeti 
következményeit  elsősorban  az  illetékes  államigazgatási  szerveknek  kell  megítélni.  Az  ország 
gazdaságát tekintve kellenek a bányák, az ipari üzemek, kellenek a munkahelyek, és ennek ára van. 
 
3.6.2.3.  A  táj  eltartó  képességéhez  alkalmazkodó,  helyi  társadalmi‐kulturális  gazdálkodási 

hagyományok gyengítése 
 
A  terv  biztosítja  a  meglévő  mezőgazdasági  területek,  üzemi  létesítmények,  azaz  a  mezőgazdasági 
használatú területek megmaradását és ösztönöz a korábbi termelési hagyományok magasabb szintű 
újrateremtésére.  A  terv  az  optimális  területhasználatot,  az  adottságoknak  megfelelő  fenntartható 
tájgazdálkodást kívánja segíteni. 
Az ipari fejlesztések is részben a táj természeti adottságaira alapulnak. 
 
3.6.2.4. A természeti erőforrások megújulásának korlátozása 
 
A terv a természeti erőforrások megújítását és azok fenntartható használatát tartalmazza.  A kialakult 
tájhasználatot figyelembe véve a természeti erőforrások megújítására ösztönöz. 
 
3.6.2.5.   A nem helyi  természeti erőforrások  jelentős mértékű használata vagy a helyi  természeti 
erőforrások más területen való hasznosítása 
 
A  nem  helyi  erőforrások  használata  –  az  elektromos  energia  és  a  gáz  kivételével  –  Kisnánán  nem 
jellemző. Természetesen a fejlesztésekhez szükséges anyag és technológia más helyről származik, de 
ebben  igen  csekély  a  természeti  erőforrás  így  Kisnána  környezetével  való  összefüggés  nehezen 
értelmezhető.  
 
 
3.7. A környezeti következmények alapján a terv értékelése 
 
A korábban ismertetett környezeti következmények alapján következők állapíthatók meg: 
Kisnána felülvizsgált, módosított településrendezési tervében tervezett területhasználat, valamint az 
új helyi építési szabályzat biztosítja a környezet értékeinek megtartását, a fenntartható gazdálkodás 
megvalósítását.  
A  terv megvalósulása esetén, miután az új  településrendezési  terv  számos olyan elemet  tartalmaz,  
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amelyek minőségi változást  jelentenek, a  települési környezet minősége  részben    javulhat,  részben 
pedig, elsősorban az ipari fejlesztések következtében romolhat.  

‐ az erdőterületek növelése 
‐ a beépítésre szánt területek, kismértékű növelése 
‐ a mozaikos, az adottságoknak megfelelő tájhasználat szabályozása 
‐ a  védett  természeti  területek  növelése  és  a  Nemzeti  Ökológiai  Hálózatba  tartozó  szigorú 

szabályozása  a  javulást  szolgálja,  az  ipari  területek  kiépítése  és  működtetése  pedig 
kismértékben a zaj és levegőszennyezést növeli. 

 
4. A terv megvalósulása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, 

csökkentésére  vonatkozó  javaslatok,  a  tervben  szereplő  intézkedések  környezeti 
hatékonyságának értékelése 

 
A terv megvalósulása folyamatosan évek, évtizedek alatt következik be. Ez idő alatt előfordulhatnak 
olyan  nem  várt  események,  válságok  –  pl.  „filoxéravész”‐hez  hasonló  betegség,      a  klímaváltozás 
felgyorsulása, háborús események,  vagy pl.  koronavírus  járvány  stb.– amelyek az egész  folyamatot 
megváltoztatják és rendkívüli helyzetben átértékelik a mai körülményeket. 
Remélhetőleg mindezek újra nem következnek be és valóban megvalósul az erdőterületek, a védett 
természeti területek növekedése, az adottságoknak megfelelő fenntartható tájgazdálkodás. 
A  terv megvalósulása esetén, ahogy korábban  is említettük nem számolunk semmiféle környezetre 
jelentős  mértékű  káros  hatás  kialakulásával,  ezért  ennek  elkerülésére,  csökkentésére  vonatkozó 
javaslatot sem fogalmaztunk meg. 
Általában  a  településrendezési  tervekben  szereplő  területhasználat  és  a  szabályozás  környezeti 
szempontból – a tervek és a tervezők szerint ‐  kedvezőek és ezt igazolja a biológiai aktivitás számítás 
is. A    lényeg azonban – miután ahogy említettük, egy hosszú  több éves  több évtizedes  folyamatról 
van szó‐ annak figyelemmel kisérése, hogy a tervezett erdősítés, fásítás, sport‐ és zöldterület növelés 
a valóságban  és jogilag megvalósul‐e. 
A tervben beépítésre szánt területként szabályozott és még be nem épült területek beépítésekor kell 
a  HÉSZ‐ben  és  az  országos  jogszabályokban  előírtakat  betartani,  hogy  az  építési  tevékenység  által 
óhatatlanul  bekövetkező  ideiglenes  károkozás  sem  táji,  sem  környezeti  szempontból  ne  jelentsen 
számottevő, tényleges károkozást. 
A  terveztt  ipari  fejlesztés  esetén  alapvető  fontosságú,  hogy  a  KHV‐ben  leírt  technológiai  és  egyéb 
javaslatok  megvalósuljanak,  csak  az  elérhető  legjobb  minőségű  technológiákat  és  berendezéseket 
alkalmazzák  és  szükséges  mind  a  telephelyen  belüli,  mind  a  telephely  környezetében  véderdő 
telepítése. 
 
5.  A  terv  megvalósítása  következtében  várhatóan  fellépő  környezeti  hatásokra  vonatkozóan  a 

tervben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre 
 
A  településrendezési  tervekben  nincs  külön  monitoring  fejezet.  A  314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendeletben  csak  a  településfejlesztési  koncepció,  illetve  az  integrált  településfejlesztési 
stratégia  tartalmi  követelményei  között  szerepel  a  megvalósítás  eszközei  és  nyomon  követése 
fejezet.  Sem  a  településszerkezeti  terv  (lásd  említett  rendelet  4.  melléklet),  sem  a  Helyi  Építési 
Szabályzat (lásd említett rendelt 5. melléklet), sem az Alátámasztó javaslat (lásd említett rendelet 3. 
melléklet) tartalmi követelményei nem tartalmaznak ezzel foglalkozó fejezetet.  
Az a  javaslatunk, hogy a  környezet  védelméért  felelős államigazgatási  szervek –  lásd 2/2005  (I.11.) 
kormányrendelet  3. melléklet  –  végezzenek ellenőrzést  a  környezeti  szempontból  kedvezőnek  ítélt 
változtatások,  módosítások  megvalósulását  illetően,  különösen  a  tervezett  új  üzemi  fejlesztések 
környezetében.  A  terv  elfogadását  bizonyító  önkormányzati  rendelet  kihirdetését  követő  kettő  év 
múlva  ellenőrizzék,  hogy  zöldfelületekké,  erdővé  javasolt  területek,  megvalósultak‐e,  és  a  levegő 
minőség, a zajterhelés, az élővilág állapota megfelelő irányban változott. Azon túl ellenőrizzék, hogy 
van‐e intézkedési terv a fasorok, zöldfelületek kialakítására, valamint a meglévő természeti területek, 
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értékek  (erdőterületek  mélyfekvésű  területek,  patakvölgyek,  források)  állapota,  környezete 
minőségileg javult‐e, vagy romlott‐e. Erre, az akkor már az ország másik részén dolgozó tervező nem 
alkalmas. 
Ugyanez  igaz a  környezetvédelem szempontjából  fontos elemek,  tényezők állapotok változására  is, 
mint  a  levegő,  a  felszíni  vizek  minőségének  változása,  a  zajterhelés  mértékének  módosulása. 
Természetesen ehhez kiinduló mérési adatok is kellenének, amelyek hiányában csak megérzésekre és 
emlékekre lehet hivatkozni. Ezért már most kellene a környezet védelméért felelős szervek részéről 
egy olyan, méréseken alapuló alap adatbázis létrehozása, amely majd ténylegesen összehasonlítható 
a jövőbeni állapotokkal. 

 
Több  helyen  kiemeltük  és  elemeztük,  hogy  a kőbánya  jelentős  fejlesztéseket  tervez.  A 
kőzetgyapotgyártó üzem jelentős kérdéseket vett fel.  A kőzetgyapot gyártás lényege hogy a kőzetet 
1400‐1500 Celsius  fokra felhevítik úgy, hogy a kő folyékony lávává váljon. A  koksszal történő hevítés 
jelentős  gőztés  egyéb gázokateredményez,  amelyek  egy  része  kijut  a  környezetbe. 
A   gyártási  folyamat  lényege  a megolvadt  láva  magasról  történő "leejtése"  is,  ezért  az  épület  egy 
részének  az  átlagnál  magasabbnak kell  lenni.Tekintettel  a  környezet  tájképi,  környezeti 
érzékenységére  ‐  Mátrai  TK,   vadrezervátum    közelségére,  csak  külön,  a  tájbaillesztést 
segítő esztétikai  munkarész  és  a  környezeti  hatásokat  feltáró  környezeti hatásvizsgálat  előírásai 
alapján, a környezetet nem szennyező technológia kiépítése esetén valósítható meg. 
 
 
 
6. Közérthető összefoglaló 
 
6.1. A terv  céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése 
 
Az  1991.  évi    LXXVIII.  törvény    az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  7.§  (1)  szerint:  „  A 
településfejlesztés  és  a  településrendezés  célja  a  lakosság  életminőségének  és  a  település 
versenyképességének javítása  érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló  településszerkezet és a jó 
minőségű  környezet  kialakítása,  a  közérdek  érvényesítése  az  országos,  a  térségi,  a  települési  és  a 
jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása 
és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.” 
A  tervezés  során  többek  között  figyelembe kell  venni  a népesség megélhetését biztosító gazdasági 
érdekeket, a  környezet‐,  a  természet‐  és a  tájvédelem szempontjait,  a  területtel és a  termőfölddel 
való  takarékos  gazdálkodást,  a  tájhasználat,  a  tájszerkezet  és  a  tájkép  formálásának  összehangolt 
érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére. 
A  törvény  9/B.§    szerint:  (1)  A  településrendezés  feladata,  hogy  a  település  területének,  telkeinek 
felhasználására és az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával 

a) meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlődésének térbeli‐fizikai kereteit 
b) a  település  adottságait  és  lehetőségeit  hatékonyan  kihasználva  elősegítse  annak 

működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett 
c) biztosítsa a település működéséhez szükséges infrastruktúra‐hálózatot, valamint 
d) biztosítsa  a  település,  településrészek  megőrzésre  érdemes  jellegzetes,  értékes 

szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelmét 

Kisnána  településrendezési  terve  ezen  alaptörvény  szellemében,  az  elfogadott  településfejlesztési 
koncepció  alapján,  a  környezet  védelmére,  az  ország,  a  vidék  fejlesztésére  kidolgozott  koncepciók, 
stratégiák,  törvények,  egyéb  jogszabályok  figyelembe  vételével  készült  el,  s  tartalmazza  a  kőbánya 
területén tervezett ipari fejlesztéseket is. 
A településrendezési terv kismértékben növeli az erdők területét, javaslatot tesz és a szabályozással 
egyértelműen  az  adottságoknak  megfelelő,  mozaikos  tájhasználat  kialakítására  törekszik  a 
mezőgazdasági hasznosítással jellemezhető területeken, amely egyformán segíti a gazdálkodást és az 
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élővilág védelmét.  
A védett  területeket szigorúan szabályozza, a fejlesztések esetén érvényesíti a környezetvédelmi és 
tájvédelmi  szempontokat.  Kisnána  külterülete  tájképvédelmi  terület  övezetébe  tartozik,  ezért  az 
OTrT szabályait a helyi adottságokhoz igazítva beépítettük a szabályozásba. 
Az egész tervezés meghatározó szemlélete a törvény előírásainak érvényesítésével az értékvédelem 
és  fenntarthatóság.  A  tervezők  meggyőződése,  hogy  a  településrendezési  terv  megvalósulása 
környezeti  szempontból  kedvezőbb  állapotokat  eredményez,  kivéve  az  tervezett  ipari  fejlesztések 
környezetét, ahol a környezetterhelés érzékelhetően megnövekszik. 
 
 
 
 
6.2. A terv összefüggése magasabb szintű területrendezési tervekkel 
 
A  tervezés  során  figyelembe  vettük  a  Magyarország  és  egyes  kiemelt  térségei  területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény, és a Heves Megyei Területrendezési Terv /2020/ szabályozási 
övezeteit, előírásait. 
 
 
6.3.  Összességében  megállapítható,  hogy  Kisnána  településrendezési  tervének  javaslatai 
megvalósulásuk esetén többek között a település környezetminőségének javulását eredményezik.  
Javul  mind  a  lakókörnyezet,  mind  a  leendő  üdülőterület  környezeti  állapota,  mind  a  természeti 
környezet minősége és kiteljesedhet az adottságokhoz  igazodó területhasználat. A tervezett  ipari 
fejlesztéseket  a  kőzetgyapot,  ill.  a  brikett‐betonelem  üzem  létesítését  a  Környezeti  értékelésben 
leírtak szerint javasolt engedélyezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 


