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BEVEZETÉS 

 
Kisnána Község Önkormányzata a 314/2012.  (XI.8.) Kormányrendelet alapján, 2017‐ben elkészítette 
az aktuális jogszabályok szerinti Településfejlesztési Koncepcióját. 
A településfejlesztési dokumentumra alapozva készíti el településrendezési eszközeit.  
Jelen  felülvizsgálat  keretében  gyakorlatilag  új  terv  készül,  a  2002‐es  hatályos  településszerkezeti 
tervhez viszonyító számításokkal, kimutatásokkal. 
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA – 2021. 

– a 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján – 
 

KISNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT …/2021. (……….) SZ. KT. 
HATÁROZATA KISNÁNAKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

 
Kisnána Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete megállapítja az Épített környezet alakításáról 
és védelméről  szóló 1997. évi  LXXVIII.  törvény 6.§  (1) bekezdés alapján Kisnána  településszerkezeti 
tervének elfogadását. 

 
A  határozat  melléklete  a  Poltrade  Bt.  által  készített  településszerkezeti  tervlap  és  a 
településszerkezeti leírás. 

 
Jelen  terv  megfelel  a  31/2017.(V.29.)  sz.  Kt.  határozattal  elfogadott  Településfejlesztési 
Koncepcióban lefektetett irányoknak. 

 
Mellékletek: 

1. melléklet: TSZT jelű, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Településszerkezeti tervlap     
              M=1:8.000 

2. melléklet: A szerkezeti terv leírása 
 

Felelős: Paulenka László polgármester 
Határidő: folyamatos 

 

Kelt: Kisnána, 2021. év ………………. hó …. napján 

 

 

      ……………………………………      ……………………………………….   

           Paulenka László           Lukovszki Olivér 
Polgármester               Jegyző 
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2. sz. melléklet: 

2. A SZERKEZETI MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 

 

2.1. IGAZGATÁSI HATÁR, BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 

A belterülethatár módosítható a TSZT tervlapon meghatározottak szerint: 

 

Hrsz.:  Terület (ha): 

0175 hrsz‐ú út  0,5974 

Összesen:  0,5974 ha 
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2.2. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
A  település  igazgatási  területének  módosított  beépítésre  szánt  területei  az  építési  használatuk 
általános  jellege,  valamint  sajátságos  építési  használatuk  szerint  az  alábbi  területfelhasználási 
egységekre tagolódnak: 
 

a) Lakóterületek 
- kertvárosias lakóterület (Lke) 
- falusias lakóterület (Lf) 

b) Vegyes terület 
      ‐ településközpont terület (Vt) 
  c) Gazdasági terület 
      ‐ ipari gazdasági terület (Gip) 
       d)       Különleges területek 
    ‐ pince (K‐p) 
    ‐ vár (K‐vár) 
    ‐ vadászház (K‐vh) 
    ‐ mezőgazdasági üzemi terület (K‐mü) 
 
A település igazgatási területének módosított beépítésre nem szánt területei használatuk általános, 
valamint sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 
 

a)    Közlekedési terület 
      ‐ közúti közlekedési terület (KÖu) 
  b)   Zöldterület 

    ‐ közpark (Zkp) 
    ‐ közkert (Zkk) 
c) Erdőterület  

‐ erdőterület – véderdő (Ev) 
‐ erdőterület – gazdasági erdő (Eg) 

d) Mezőgazdasági területek 
                         ‐ általános mezőgazdasági terület ‐ szántó (Má‐sz) 
                         ‐ általános mezőgazdasági terület ‐ gyep (Má‐gy) 
                         ‐ általános mezőgazdasági terület – szőlő, gyümölcsös (Má‐sző) 

           ‐ kertes mezőgazdasági terület (Mk) 
e) Természetközeli terület (Tk) 
f) Vízgazdálkodási területek: 

- vízgazdálkodási terület (V) 
- vízbázis (Vb) 

f) Különleges beépítésre nem szánt terület 
    ‐ temető (Kb‐t) 
    ‐ nagykiterjedésű sportolási célú terület (Kb‐sp) 

  ‐ vár terület (Kb‐vár) 
  ‐ megújuló energia termelő terület (Kb‐en) 
  ‐ bányaüzem (Kb‐bü) 
  ‐ mezőgazdasági üzemi (Kb‐mü) 
   

           Meglévő:            Tervezett: 

          Közigazgatási terület                2260 ha                2260 ha 

    Ebből  – beépítésre szánt 
                – beépítésre nem szánt 

               153,91 ha 
             2106,1 ha 

                94,81 ha 
            2165,19 ha 

Ebből  – beépítésre szánt 
                  – beépítésre nem szánt     

                  6,8% 
               93,2 % 

                4,2% 
               95,8 % 
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2.2.1. Beépítésre szánt területek 

 
Beépítésre szánt területek 
Beépítésre  szánt  terület,  amelyen  belüli  építési  övezetekben  az  építési  telkek  megengedett 
beépítettsége legalább 10%. 
 
 
2.2.1.1. Lakóterületek 

A lakóterületek a települések belterületeinek elsődleges területfelhasználású területei. Kisnána már 
beépült területei is jellemzően lakóterületi felhasználásúak. 
 
Kertvárosias lakóterületek (Lke) 
A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes lakóterület. 
Kertvárosias  lakóterület  az  újabb,  tervezett  telekstruktúrára,  modern  családi  házakkal  beépült 
területe a Mester utcában és a Béke utca északi oldalán. 
Tervezett kertvárosias lakóterület:  
A futballpálya fölött lévő, nadrágszíj‐parcellás terület, a Forrás‐pataktól nyugatra. 
 
Falusias lakóterületek (Lf) 
A  falusias  lakóterület  a  mező‐  és  az  erdőgazdasági  építmények,  továbbá  a  lakosságot  szolgáló, 
környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 
A  fent  leírt  kertvárosias  lakóterületek  kivételével,  a  település  összes  lakóterülete,  melyek  közül  a 
belterület  déli  végén  kiparcellázott  fejlesztési  terület  „visszaminősítésre”  került  kertes 
mezőgazdasági területté, illetve napelempark elhelyezésére szolgáló területté. 
 

2.2.1.2.  Gazdasági területek 

Ipari terület 
Az andezit bánya területén kialakított kőzetgyapot üzem területe a 0189/5 hrsz‐on, valamint szintén 
a bányához tartozó 0189/2 egy részén kialakított brikett és betonüzem. 

 

2.2.1.3. Vegyes területek 

Településközpont terület (Vt) 
A  településközpont  terület  elsősorban  lakó  és  olyan  települési  szintű  egyéb  rendeltetést  szolgáló 
épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 
A  Településközpont  vegyes  területeket  a  központi  funkciók,  intézmények  telkei  teszik  ki:  a 
polgármester hivatal és környéke az üzletekkel, a Béke utcán az egészségház telke, a Petőfi utcán az 
iskola és óvoda telkei. 
 
 
2.2.1.4. Különleges területek 

 
Különleges terület – vár (K‐vár) 
A kisnánai vár területe, a 486 hrsz‐ú telek. 
 
Különleges terület – pince (K‐p) 

A községházától északra a Kossuth Lajos utca jobb oldalán lévő pincesor területe. 
 
Különleges terület – vadászház (K‐vh) 
Az Első‐Tarnóca‐patak nyugati oldalán, a 0167 hrsz‐ú út mentén, a meteorológiai állomás mellett lévő 
vadászház telkének területe. 
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Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület (K‐mü) 
A Jókai utca mögötti teleksor, melynek elején már működik egy telephely, valamint a volt TSz‐tanya 
területe. 

 
 
2.2.2. Beépítésre nem szánt területek 

 
Beépítésre  nem  szánt  területek  azok,  amelyeken  belüli  övezetekben  a  telkek  megengedett 
beépítettsége legfeljebb 10%. 

 

2.2.2.1. Közlekedési területek 
A  közlekedés  és  közmű elhelyezésére  szolgáló  terület  az  országos  és  a  helyi  közút,  a  kerékpárút,  a 
gépjármű  várakozóhely,  a  járda  és  gyalogút,  mindezek  csomópontjai,  vízelvezetési  rendszere  és 
környezetvédelmi építményei, a közforgalmú vasút, a vízi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés 
építményeinek elhelyezésére szolgál. 
 
Kisnána területén közlekedési területbe (KÖu) tartoznak a: 

 Települést érintő országos közutak 

 Települési gyűjtőutak 

 Települési kiszolgáló utak 

 Közúti csomópontok 

 Parkolók 

 Gyalogutak 
 

2.2.2.2. Zöldterületek 

A  zöldterület  állandóan  növényzettel  fedett  közterület,  amely  a  település  klimatikus  viszonyainak 
megőrzését,  javítását,  ökológiai  rendszerének  védelmét,  a  pihenést  és  testedzést  szolgálja.  A 
zöldterületek  a  település  lakosságának  pihenési,  játék  és  mozgás  igényét  szolgáló,  továbbá  a 
környezet minőségét javító, településesztétikai értékű, növényzettel fedett közhasználatú területek. 
 
Közpark (Zkp) 
Közpark: Legalább 1 hektár nagyságú közhasználatú közterületi zöldterület. 
Kisnánán  a  várat  körbevevő  1,5  ha‐os  gyepes  terület  funkcionális  közparkká  alakításával  van 
lehetőség közpark fejlesztésére. 
 
 
Közkert (Zkk) 
1 hektárnál kisebb, legalább 15 m oldalméretű, közterületi zöldterület. 
Kisnánán a Posta utca és a Kossuth Lajos utca mentén helyezkednek el közhasználatú, közkert jellegű 
zöldterületek. 
 
    
2.2.2.3. Erdőterületek 

Erdő az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület 

A településrendezési terv szempontjából erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult 
életközösséget  tekintjük,  területfelhasználás  szempontjából  erdőterületeknek  az  erdő  által  elfoglalt 
5000  m2  vagy  annál  nagyobb  kiterjedésű  földterületet  tekintjük  a  benne  található  nyiladékokkal 
együtt,  valamint  az  erdőtelepítésre  tervezett  területeket.  Erdőnek minősül  a meghatározott  terület 
akkor is, ha átmenetileg a faállomány vagy az életközösség más eleme hiányzik. 
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Az erdőterületek alapvető  jelentőségűek az élővilág megőrzése és a  települési  környezet minősége 
szempontjából, valamint elsődleges fontosságúak tájesztétikai szempontból a megmaradt táji értékek 
és turisztikai vonzerő megtartása céljából. 
Kisnána  területén az erdőterületek a  továbbiakban  is erdőként hasznosítandók, a  jelenlegi kedvező 
erdősültségi arány nem csökkenhet. Erdősítendők a bozótosodásnak indult területek.  

 

Védelmi erdők (Ev) 

Védelmi erdőterületek közé tartoznak a védett erdőterületek, illetve az erózióvédelem érdekében a 
meredek,  valamint  a  gyenge  minőségű  szántó  művelésű,  és  erdősödésnek  indult  domboldalak. 
Kisnána Mátrai Tájvédelmi Körzetbe tartozó erdőterületeinek elsődleges rendeltetése védelmi erdő. 
Tervezett védelmi erdők:  
A  BNP  javaslata  alapján  védelemre  tervezett  területeken  található  erdőket  javasoljuk  védelmi 
erdőként szabályozni, illetve a védelmi erdőfoltok kismértékben bővített területeit. 
 

Gazdasági erdők (Eg) 

Két,  a  belterülettől  nyugatra  a  közigazgatási  határhoz  közel  eső  erdőtag,  valamint  a  bányaterület 
alatt, a keleti határon fekvő erdőtag tartozik a gazdasági rendeltetésű erdők közé. 

Tervezett gazdasági erdők: 

Kisnánán újabb gazdasági erdőterület kijelölését nem tervezzük. 
 

2.2.2.4. Mezőgazdasági területek 
A  mezőgazdasági  területek  a  növénytermesztés  és  az  állattenyésztés  és  a  halászat,  továbbá  az 
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek. 
A mezőgazdasági  területek  a  szerkezeti  tervben  általános  mezőgazdasági  terület‐szántó,  általános 
mezőgazdasági  terület  gyep,  általános  mezőgazdasági  terület  szőlőterület,  gyümölcsös  valamint 
kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységként kerültek felosztásra.  
 
Általános mezőgazdasági terület – szántó (Má‐sz) 
Az  általános  mezőgazdasági  terület  –  szántóterülethez  tartoznak  azok  a  jelenleg  jellemzően 
szántóföldi  növénytermesztéssel  hasznosított  területek,  melyek  az  átlagnál  kedvezőbb  termőhelyi 
adottságokkal rendelkeznek.  
Általános  mezőgazdasági  terület  –  szántóterületen  elhelyezhetők  a  HÉSZ‐ben  meghatározott 
feltételekkel  a  növénytermesztés,  az  állattartás,  illetve  az  ezekkel  kapcsolatos  szolgáltatás, 
termékfeldolgozás, tárolás építményei és épületei. 
 
Általános mezőgazdasági terület – gyep (Má‐gy) 
A  meglévő  gyepterületek  tájképi,  ökológiai  és  a  környezetkímélő  gazdálkodás,  illetve  az 
erózióvédelem szempontjából egyaránt megőrzendőek.  
Gyepterület területfelhasználásúak egyes hegylábi területek, ahol jelenleg is gyepgazdálkodás folyik.  
Gyepesítendők azok a szántók, ahol ez erózióvédelmi, ökológiai, illetve gazdaságossági szempontból 
indokolt.  
 
Általános mezőgazdasági terület – nagyüzemi jellegű szőlőterület, gyümölcsös (Má‐sző) 

Kisnána  közigazgatási  területének  jelentős  része  a  szőlő  termőhelyi  kataszterébe  tartozik,  ezért  a 
településrendezési terv ezekre a területekre elsődlegesen szőlő, ill. gyümölcstermesztést javasol. Az 
„Má‐sző2  „övezetben  lehetőséget  ad  pincészetek,  feldolgozók  létesítésére,  szőlő‐,  ill. 
gyümölcstermesztés esetén. 
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Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

Kertes  mezőgazdasági  területfelhasználásúak  a  volt  zártkert  hagyományos  szerkezetű,  kisparcellás 
területek.  Ezek  részben  a  nyugati  határ  mentén,  illetve  a  belterülethez  közel  szintén  nyugat  felé 
helyezkednek  el.  A  településrendezési  terv  tartalmazza  ezeket  a  területeket  és  a  HÉSZ‐ben  kert‐, 
szőlő‐, és gyümölcs művelés esetén 5 %‐os beépítést enged. 

 
 
2.2.2.5. Vízgazdálkodási területek 
Vízgazdálkodási terület a folyó‐ és állóvíz medrek és parti sávjuk, a közcélú nyílt csatornák medre és 
parti  sávjuk,  a  vízbázisok  területe,  a  hullámtér  és  az  árvédelmi  töltések  területe.  Vízgazdálkodási 
területen építményt elhelyezni a vonatkozó jogszabályok szerint lehet.  
 
Vízgazdálkodási terület – tavak, tározók (V) 
A  település  területén  lévő  vízfolyások  (Tarnóca‐patak  és  egyéb  kisebb  vízfolyások),  időszakos 
állóvizek, és az árkok medre vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe tartozik.  
 
Vízgazdálkodási terület – vízbázis (Vb) 
Ide tartoznak a településen található vízmű területek: Kisnána 0139/5 hrsz. 
 
 
2.2.2.6. Természetközeli területek 
Természetközeli  terület  az,  amely  létrejöttére,  fennmaradására  az  ember  tájalakító,  tájat  használó 
tevékenysége az átlagnál csekélyebb mértékben hatott, illetve ott jelenleg is az élővilág állapotára a 
természetes állapothoz közelítő viszonyok a jellemzőek. 
 
Természetközeli terület (Tk) 
A település mélyfekvésű, gazdag élővilágú,a BNP által védelemre javasolt mocsaras jellegű területe, 
valamint a Forrás patak mente tartozik a természetközeli, nem beépíthető területbe.(086/1, 086/11, 
093/64‐65,096/4, 098/1‐3, 099, 0100, 0110/10‐12 0115, 0116, 0118/1‐23) 
 
 
2.2.2.7. Különleges beépítésre nem szánt területek 
Olyan  beépítésre  nem  szánt  területek,  amelyeken  az  elhelyezhető  építmények  rendeltetésük miatt 
jelentős  hatást  gyakorolnak  a  környezetükre,  vagy  a  környezetük megengedett  külső  hatásaitól  is 
védelmet  igényelnek. A különleges beépítésre nem szánt  területeken épület –  legfeljebb 10%‐ig – a 
Helyi Építési Szabályzatban megengedett beépítettséggel helyezhető el. 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – temető (Kb‐t) 
A  terület  a  temetkezés  kegyeleti  épületei,  s  az  azt  kiszolgáló  és  kiegészítő  épületek  elhelyezésére 
szolgál.  

A település jelenleg is használt temetőjének területe tartozik ebbe a területfelhasználási egységbe a 
belterület déli határán. A temető területe nem került bővítésre. 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – nagykiterjedésű sportolási célú terület (Kb‐sp) 
A terület nagy kiterjedésű sportolási célú terület, amely jellemzően szabadtéri sportterületeket foglal 
magában. 
A  belterület  déli  részén,  a  Sport  utca mögött,  a  Forrás‐patak  nyugati  oldalán  lévő,  776‐778  hrsz‐ú 
futballpálya és környéke tartozik ebbe a területfelhasználási egységbe. 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – vár környék (Kb‐vár) 
A  kisnánai  vár  telkét  körülvevő,  korábban  zöldterületbe  sorolt  aprótelkes  terület, melyet  alacsony 
beépítettséggel  a  település  a  várhoz  kapcsolódó  funkciók  számára  kíván  fejlesztési  területként 
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fenntartani. 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – megújuló energia termelő terület (Kb‐en) 
A  belterület  déli  részén,  korábban  lakóterületi  fejlesztésre  kijelölt  és  felparcellázott  terület  egy 
részén,  napelempark  kialakítására  kijelölt  terület:  306/16‐22,  306/37‐42  hrsz.  Kisnána‐  Verpelét 
határában  található  andezit  bánya  területén  is,  a  0189/2hrsz  egy  2,2ha‐os  részén,  saját  igények 
kielégítése céljából napelem park került kijelölésre.  
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – bányaüzem (Kb‐bü) 
A verpeléti határnál lévő kőbánya területe és az ahhoz tartozó tervezett napelem park. 
Tervezett bányaterület:  
A bánya bővítésére erdőterületből kijelölt 0189/3 hrsz‐ú terület, közvetlenül a verpeléti határnál. 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – mezőgazdasági üzemi terület (Kb‐mü) 
A  belterület  északi  részén,  a  0175  hrsz‐ú  útról  megközelíthető  mezőgazdasági  telephely  területe: 
034/3‐4 hrsz. 
 

2.3. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
TÁJRENDEZÉS 
A  tájrendezés  az  ökológiai,  ökonómiai  és  műszaki  elvek,  szakismeretek  alapján  a  Táj  elemeinek 
alakítása a táj kedvezőbb élettani hatása, termőképessége, használati és vizuális értékének növelése 
céljából. 
 
A tájrendezési fejezethez tartozó, tájhasználatokat leíró munkarészeket ld. 2.2.2. fejezetben. 

 
TERMÉSZETVÉDELEM – Nemzetközi védelem 
 
Natura 2000‐es területek 
A  275/2004.  (X.8.)  kormányrendelet  és  a  14/2010.  (V.11.)  miniszteri  rendelet  alapján,  Kisnánán  a 
nemzetközi  jelentőségű NATURA 2000  hálózathoz  tartoznak  a  külterületen  fekvő,  nagy  kiterjedésű 
erdőségek.  

A különleges madárvédelmi területek közül Kisnánát a „Mátra” elnevezésű (HUBN10006) érinti 

A  Natura  2000‐es  terület  fenntartásának  célja,  e  jelentős  természeti  értékkel  bíró  területen,  ahol 
értékes madárfajok állománya és élőhelye található, a természetes élőhelyek és a madárfajok hosszú 
távú fennmaradásának biztosítása, a biológiai sokféleség megőrzése..  

A különleges madárvédelmi területhez tartozó ingatlanokat, azok helyrajzi számait a 14/2010.(V.11.) 
KvVM rendelet tartalmazza 

Kisnána területét a MÁTRA (HUBN10006) 
elnevezésű  különleges  madárvédelmi 
terület  (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, 
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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,  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) érinti. 

 
A  Natura  2000‐es  területeken  a  jogszabályoknak  megfelelő  tevékenységek  végezhetők  és  a  Helyi 
Építési Szabályzatban is ennek megfelelően kell szabályozni a területeket. 
 
TERMÉSZETVÉDELEM – Országos védelem 
 
A természetvédelem a különleges oltalmat igénylő és az emberi környezet védelme érdekében föld‐, 
víz‐,  növény‐  és  állattani,  tájképi  vagy  kultúrtörténeti  szempontból,  illetve  más  közérdekből 
védelemre  érdemes  természeti  tájak,  területek  és  tárgyak,  vadon  élő  növény‐  és  állatfajok  körét 
veszélyeztető jelenségek okát feltáró, a károsodást megelőző, csökkentő vagy megszüntetendő és az 
értékeket megőrző, helyreállító, tervszerű fennmaradását biztosító intézkedések rendszere. 

 
Országos védelem alatt álló területek 
 
Kisnána  község  területének  északi  részén,  az  1996.  évi  LIII.  tv.  értelmében  országos  jelentőségű 
védett természeti terület, a Mátrai Tájvédelmi Körzet található. A védett természeti területek hrsz‐ os 
felsorolását a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 137/2007 (XII.27.) KvVM 
rendelet tartalmazza: 
 

Az  egyes  jogszabályok  és  jogszabályi  rendelkezések  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  2007.  évi 
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LXXXII.  törvény  6.  §  (5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  környezetvédelmi  és  vízügyi 
miniszter  feladat‐  és  hatásköréről  szóló  165/2006.  (VII.  28.)  Korm.  rendelet  1.  § b) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

1. § Az Országos Környezet‐ és Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1985. (XI. 22.) OKTH számú 
rendelkezésével védetté nyilvánított Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom. 

2.  § A Mátrai  Tájvédelmi  Körzet  kiterjedése  12178,6  ha,  ingatlan‐nyilvántartási  helyrajzi  számait 
az 1.  számú  melléklet,  fokozottan  védett  területének  helyrajzi  számait  a 2.  számú  melléklet 
tartalmazza. 

3. § A védettség  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. 

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. 

(2)  A  természetvédelmi  kezelési  tevékenységeket  a  Bükki  Nemzeti  Park  Igazgatóság  és  –  erdő 
esetében  –  a  külön  jogszabály  szerinti  erdészeti  hatósági  nyilvántartásban  szereplő 
erdőgazdálkodó1 együttesen látja el. 

(3) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza. 

5. § Ez a rendelet 2008. január 1‐jén lép hatályba. 

 
 
A Mátrai Tájvédelmi Körzet ingatlan‐nyilvántartási helyrajzi számai 

061/1,  0158,  0196,  0197,  0198/1,  0198/2,  0199,  0200,  0201/1,  0201/2,  0201/3,  0202/1,  0202/2, 
0202/3. 

Az  országos  jelentőségű  védett  természeti  területnek  minősülő  földvárak  közül  a  Szederjes‐  tetői 
középkori  földvár  (Kisnána  0199hrsz)  érinti  Kisnána  területét  közvetlenül  az  északi  közigazgatási 
határon. 
 

Nemzeti (Országos) Ökológiai Hálózat 

Kisnána  területén az Ökológiai Hálózat mindhárom – magterület,  ökológiai  folyosó,  pufferterület  – 
övezete megtalálható. 

A  legszigorúbb  övezet,  a magterület  kiterjedése  a  legnagyobb,  tekintettel  arra,  hogy  a Mátrai  TK 
teljes Kisnánához tartozó területe magterületként került meghatározásra. 

A védő pufferövezetet a település belterülete és a magterület között jelölték ki. 

A Tarnóca patakvölgy, a falutól délkeletre  lévő vizenyős, gyepes terület a Melyence és a Mocsárka‐
patak összefolyásánál, valamint a Forrás‐patak menti gyepterület egészen a vécsi határig az ökológiai 
folyosó övezetébe tartozik. 

A  szabályozási  terv  készítésénél  a  Heves  megyei  TrT‐ben  lévő  magterület  lehatárolást  vettük 
figyelembe. 

 
Védett természeti területek 
 
Kisnána területét érinti a 137/2007.(XII.20) KvVM rendelettel megerősített Mátrai Tájvédelmi Körzet 
országos jelentőségű védett természeti területe. 

A  védettség  indoka  és  célja  a  területen  található  földtani  értékeke,  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  természeti  állapotú  erdők 
megóvása és fenntartása. 
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 A  Mátrai  Tájvédelmi  Körzet  kisnánai  ingatlanjainak  helyrajzi  számai:  061/1,  0158,  0196,  0197, 
0198/1‐2, 0199, 0200, 0201/1‐3, 0202/1‐3. 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelt terület övezete 

Az országos területrendezési terv övezeti előírásait és irányelveit a szabályozási terv és helyi építési 
szabályzat készítésekor figyelembe vettük.  
Heves megye TrT szerint Kisnána teljes külterülete tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület. Az OTrT 14/A §.‐ a rögzíti, hogy „ a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete  területét  a  kiemelt  térségi  és  megyei  területrendezési  terv  és  annak  alapján  a 
településrendezési terv pontosítja.” 
 

Helyi védelemre javasolt természeti értékek  
A településrendezési terv nem javasol helyi védelemre természeti területeket. 

A  helyi  védelemre  javasolt  értékek  védetté  nyilvánítása  az  1996.  évi  LIII.  tv.  előírásai  szerint 
történhet.  
 
2.4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
A zöldfelületi rendszer a település rendszeresen növényzettel fedett és biológiailag aktív területeinek 
organikus  rendszere.  Az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  253/1997. 
(XII.  20.9  Korm.  rendelet  9.  §  értelmében  a  Helyi  Építési  Szabályzatban  gondoskodni  kell  a 
közigazgatási területen a klimatikus viszonyok megőrzése,  javítása érdekében a telkek növényzettel 
fedett részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló egységes és összefüggő rendszer kialakításáról. 
Ennek figyelembe vételével a zöldfelületi rendszer szerkezeti kapcsolatait a  településszerkezeti  terv 
ábrázolja. 
Kisnána zöldfelületi rendszer elemei: 

 Területfelhasználási egységek: 

o erdőterület 

A  településen  található,  illetve  a  településszerkezeti  terven  jelölt  erdőterületek  leírását 
lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 2.2.2.3. fejezetében. 
o általános mezőgazdasági terület – gyep 

A  településen  található,  illetve  a  településszerkezeti  terven  jelölt  általános 
mezőgazdasági terület ‐ gyepterületek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 
2.2.2.4. fejezetében. 
o általános mezőgazdasági terület ‐  gyümölcsös 

A  településen  található,  illetve  a  településszerkezeti  terven  jelölt  általános 
mezőgazdasági  terület  –  gyümölcsös  területek  leírását  lásd  bővebben  a 
Településszerkezeti leírás 2.2.2.4. fejezetében. 
o kertes mezőgazdasági terület 

A  településen  található,  illetve  a  településszerkezeti  terven  jelölt  kertes mezőgazdasági 
területek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 2.2.2.4. fejezetében. 
o zöldterület 

A  településen  található,  illetve  a  településszerkezeti  terven  jelölt  zöldterületek  leírását 
lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 2.2.2.2. fejezetében. 
o különleges beépítésre nem  szánt  terület  –  temető,  nagy  kiterjedésű  sportolási  célú 

terület 

A  településen  található,  illetve  a  településszerkezeti  terven  jelölt  különleges  beépítésre 
nem  szánt  területek  leírását  lásd  bővebben  a  Településszerkezeti  leírás  2.2.2.7. 
fejezetében. 

 Egyéb: 

o vonalas szerkezeti elemek: fasorok 

o telken belüli zöldfelületek 
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Az  Országos  Ökológiai  Hálózat  övezeteihez  (magterület,  ökológiai  folyosó,  pufferterület)  tartozó 
területek megőrzésére a vízfolyások mentén húzódó beépítetlen területek, az erdőterületek, illetve a 
település  déli  részén  található  gyep‐  és  gyümölcsös  területek  megóvására,  fenntartására  a 
vízminőség‐védelem,  talajvédelem és  a biodiverzitás megőrzése  szempontjából  nagy hangsúlyt  kell 
fektetni. 
Fenn kell tartani a település erdősültségének nagyságát, a védelem alatt álló erdők megtartandók. A 
mezőgazdasági  területek  közül  nagyobb  zöldfelületi  potenciállal  a  gyepterületek  rendelkeznek, 
megőrzésük ökológiai és tájképi szempontból egyaránt elsődleges. 
A  község  zöldterületei  (közkertek,  közparkok)  többnyire  kis  kiterjedésűek,  a  településen  elszórtan 
helyezkednek el. Kisnána legnagyobb zöldterülete a polgármesteri hivatal mellett található közpark, 
mely egyszerre tölti be a dísztér, és játszótér funkciókat.  
A  zöldterületeken  kívül  jelentős  zöldfelületi  elem  a  település  belterületén  a  temető,  és  a  vár 
környéke.  Ezek  különleges beépítésre  szánt  és beépítésre nem  szánt  területekként  vannak  számon 
tartva.  A  településen  található  különleges  beépítésre  szánt  területek  leírását  lásd  bővebben  a 
Településszerkezeti terv leírása 2.2.1.5. fejezetében, míg a különleges beépítésre nem szánt területek 
leírását a 2.2.2.7. fejezetben. 
A  települési  zöldfelületeket  tovább  növelik  a  kevésbé  intenzív  beépítéssel  és  nagyobb  zöldfelületi 
aránnyal rendelkező falusias, illetve a kertvárosias lakóterületek. 

 

2.5. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
Régészeti lelőhelyek: 

Recsk 1. lelőhely 
Kisnána–Vár 

Központi azonosító:  25665

Jelleg:  10. századi településnyom 
kettős falgyűrűvel övezett vár 14. sz‐1543/török kézre kerülése/ 
Árpád‐kori település körtemploma, templom körüli temetője 11‐12. 
század, ,,A sírokból előkerült leletek alapján a temető a 12. század 
közepétől egészen a 15. század második feléig használatban volt.” 
gótikus templom 

Körülmény:  Pamer Dóra feltárás 1962;  
Szabó János 
Buzás Gergely feltárás, műemléki rekonstrukció  
Feld István ELTE tanszéki ásatás 

Megjegyzés:  Hrsz. 486, 487, 488 
EOV 732110; 279129 
A váregyüttes a következő elemekre bontható: körtemplom, illetve 
vártemplom; egytraktusos DNy‐i nagy gazdasági épület: É‐i gótikus 
palota; DK‐i külső kaputorony; a várfalak külső és belső övezete és a 
belső kaputorony. (Pamer 1962) 

A várkápolna körül feltárt XI. század végi XII. századi (S végű 
hajkarikás) sírok alatt X. századi település szórványos nyomai 

kerültek elő. 
 (Mesterházy Károly: Régészeti adatok Hajdú‐Bihar megye 
területének IX—XIII. századi településtörténetéhez Déri múzeum 
Évkönyve 1974, 214‐238) 

Kisnána 2. lelőhely 
Kisnána – Tarnóca Kőbánya, "Kisnána‐I. andezit" 

Központi azonosító:  30691

Jelleg:  ismeretlen 
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Körülmény:  kőfejtőben 

Megjegyzés:  Hrsz. 0196, 0192/1, 0194/2, 0193 
EOV 732215; 280835 

Kisnána 3. lelőhely 
Kisnána‐középkori településmag 

Központi azonosító:  –

Jelleg:  település Árpád‐kor, középkor 

Körülmény:  A középkori Kisnána, illetve ahogy a 14. század elején először említik 
Egyházasnána faluról csak annyit tudunk, hogy a temploma és a 15. 
század közepéig használt temetője a mai vár helyén volt, a vár 
mellett, tőle délre előkerült a vár ásatása során egy‐két falusi ház 
maradványa, egy csatornaásás során a közvetlenül a vár nyugati 
oldalán is találtak olyan rétegeket, amelyek esetleg a faluhoz 
tartozhattak. 
,,Annak ellenére, hogy korai okleveleinkben nem találunk Nánára 
vonatkozó adatot, s birtokosaként csak a 14. század elején említik 
Kompolti Pétert, mégis központi szerepe már igen korán 
kialakulhatott, mert ha a Kompoltiak 13. századtól követhető 
birtokszerzéseit nézzük, azok mind Nána köré csoportosulnak…. 
,,több régészeti megfigyelés arra utal, hogy a település a domb 
aljától délre húzódott.”/Pámer 1962/ 

Kisnána határán Recsk 10. lelőhely 
Recsk ‐ Szederjesvár ‐ Szederjes‐tető 

Központi azonosító:  Recsk azonosítatlan 3. lh ‐ 44839

Jelleg:  Vár, középkor 

Körülmény:  ,,Remete szederjes: ezen hely egészen a Mátrabérc alatt, látszanak 
ott most is a régi sáncoknak árkai, hol magukat a retski lakosok a 
tatár, török és kuruc korszakban elsáncolva védték, s mivel így 
elszigetelve mint magány remeték éltek, innen eredt a Remete név, 
a Szederjes pedig abból származott, mivel az odaszorult retski nép 
az ott bőven termő vadszederrel táplálkozott.” Pesty 1864 in 2005 
Recsk és Kisnána között, a Mátra főgerincéhez tartozó 676 méter 

magas Szederjes‐tető 660 méter magas északkeleti nyúlványára 
épült a vár.  
‐ Terepbejárás, Dénes József, 1981, 1982, 1983 

Megjegyzés:  Hrsz 
EOV 283451; 729642 
bejelentés alatt 

 

Műemlékek: 

törzsszám  azonosító  cím  név  védelem 
bírs. 
kat. 

védési ügyiratok  hrsz 
EOV Y 
koord. 

EOV X 
koord. 

2202  5766 
Béke u. 

1. 
Várrom  Műemlék I. 

863‐4/1953. FOM, 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

486  732105 279127

8637  5767 
Béke u. 
22. 

Lakóház 
(Tájház) 

Műemlék I.  10155/1975. OMF  624/3  731972 279178
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2.6. KÖZLEKEDÉS 
 
 Közúti közlekedés 

A Heves Megyei Területrendezési  terv  feltünteti a nagy  távlatban  tervezett észak‐dél  irányú Tarna‐
völgyi  út  lehetséges  nyomvonalát,  mely  a  településtől  keletre  Verpelét  közigazgatási  területén 
tervezett.  

Célszerű a kőbányát feltáró út külterületi feltáró útként történő kiépítése. 

A  település  belterületén  a  meglévő  ingatlanok  közterületi  kapcsolatának  biztosítása  érdekében  új 
kiszolgáló  utak  létesítése  javasolt  a  település  déli  és  északi  belterületi  határa  környezetében, 
melyeket  a  szabályozási  terv  tartalmaz.  Az  új  kiszolgáló  utak  szabályozási  szélesség  8,0  és  12,0 m 
szélességűek.  

Kisnána  tágabb  térségét  érintően  az  országos  közlekedésfejlesztési  tervekben  szerepel  Eger 
gyorsforgalmi  úthálózati  elérése  az  M25  sz.  út,  melynek  Andornaktálya  elkerülőként  funkcionáló 
szakasza 2018. évben megépült.  

Kisnána  térségében  a  mellékúthálózaton  fenntartás  jellegű  beavatkozások,  rekonstrukciók 
szükségesek.  

Célszerű a jelenleg burkolatlan földutak szilárd burkolattal történő kiépítése, a gyalogutak kijelölése 
és szintén szilárd burkolattal történő ellátása. A hiányzó járdakapcsolatokat javasolt kialakítani. 

A településen javasolt a belterületen a forgalomtechnikai kialakítás felülvizsgálata. 
 

Vasúti közlekedés 

A vasúti közlekedés tekintetében javasolt megvizsgálni, hogy a szomszédos Verpelét települést érintő 
Kisterenye  ‐  Kál‐Kápolna  vasútvonal  gazdaságosan  történő  újra  bevonása  bevonható‐e  a 
tömegközlekedésbe. 

 

Közösségi közlekedés 

A  tömegközlekedés  fejlesztését  javasolt  a  forgalmi  igényekhez  igazítani.  Megvizsgálható,  hogy 
közvetlen távolsági autóbusz közlekedés biztosítására van‐e igény Domoszlótól délre a Mátrai erőmű 
és Detk  felé. Kisnána belterületén megvizsgálandó, hogy  indokolt‐e újabb buszmegálló kijelölése az 
iskola és a templom környezetében a település megállóhelyekkel kedvezőbb lefedettsége érdekében. 
Javasolt  továbbá a buszmegállóknál a megfelelő peron és esővédett várakozóhely kialakítása, mely 
során  településképhez  illeszkedő  kialakításával  hozzájárulhat  a  település  további  fejlődéséhez.  A 
buszmegálló lehetséges helyét a települési közlekedési javaslat tervlap tartalmazza. 

 

Kerékpáros közlekedés 

Kisnána közvetlen térségében az Országos Területrendezési terv és a Heves Megyei Területrendezési 
terv országos jelentőségű kerékpárút és térségi jelentőségű kerékpárút fejlesztést tartalmaz.  

A települést érinti az országos jelentőségű 3. Kelet‐magyarországi kerékpárút, 3.A szakasza: Budapest 
‐ Fót ‐ Mogyoród ‐ Szada ‐ Gödöllő ‐ megyehatár ‐ Zagyvaszántó ‐ Gyöngyöspata ‐ Gyöngyös ‐ Markaz 
‐  Kisnána  ‐  Egerszalók  ‐  Eger  ‐  megyehatár  ‐  Mezőkövesd  ‐  Poroszló  ‐  Tiszafüred  ‐  Hortobágy  ‐ 
Nádudvar  ‐  Hajdúszoboszló  ‐  Debrecen  ‐  Nyírábrány  ‐  Nyírbátor  ‐  Csengersima  –  Tiszabecs,  mely 
csatlakozik a 4. Tiszamente kerékpárút, 4.A szakaszhoz: (Szlovákia) ‐ Tornyosnémeti ‐ Hidasnémeti ‐ 
Gönc  ‐  Telkibánya  ‐  Bózsva  ‐  Pálháza  ‐  Füzérradvány  ‐  Mikóháza  ‐  Sátoraljaújhely  ‐  Sárospatak  ‐ 
Bodrogolaszi ‐ Vámosújfalu ‐ Olaszliszka ‐ Szegilong ‐ Szegi ‐ Bodrogkisfalud ‐ Bodrogkeresztúr ‐ Tarcal 
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‐  Tokaj  ‐  Tiszaladány  ‐  Tiszatardos  ‐  Tiszalök  ‐  Tiszadada  ‐  Tiszadob  ‐  Tiszaújváros  ‐  Tiszapalkonya  ‐ 
Tiszatarján  ‐  Tiszakeszi  ‐  Ároktő  ‐  Tiszadorogma  ‐  Tiszabábolna  ‐  megyehatár  ‐  Poroszló  ‐  Sarud  ‐ 
Kisköre ‐ megyehatár ‐ Tiszasüly ‐ Kőtelek ‐ Nagykörű ‐ Szolnok ‐ Tószeg ‐ Tiszavárkony ‐ Tiszajenő ‐ 
Tiszakécske ‐ Lakitelek ‐ Tiszaalpár ‐ Csongrád ‐ Baks ‐ Ópusztaszer ‐ Sándorfalva ‐ Szeged ‐ Röszke ‐ 
(Szerbia). 

Érinti  továbbá  a  Térségi  jelentőségű  kerékpárút  hálózat  II.  eleme:  megyehatár  ‐  Istenmezeje  ‐ 
Erdőkövesd ‐ Pétervására ‐ Kisfüzes ‐ Szajla ‐ Sirok ‐ Tarnaszentmária ‐ Verpelét ‐ Feldebrő ‐ Aldebrő ‐ 
Tófalu ‐ Kápolna ‐ Kompolt ‐ Kál ‐ Erdőtelek ‐ Tenk ‐ Átány – Hevesvezekény. 

A  kerékpárút  létesítése  (Eger  összekötésével)  a  kerékpáros  turizmus  élénkítését  is  elősegítheti,  és 
csatlakoztatja  a  kijelölt  országos  és  térségi  jelentőségű  kerékpárút  hálózathoz  összekötve  így  a 
Mátrát a Tisza‐tóval.  

 

Gyalogos közlekedés 

A  belterületen  javasolt  a  gyalogosok  és  kerékpáros  forgalmat  elősegítő  biztonságos  közúti 
keresztmetszet és  forgalomtechnika kialakítása.  Javasolt a gyalogos utak szilárd burkolattal  történő 
kiépítése.  A  hiányzó  járdakapcsolatokat  javasolt  kialakítani  fokozottan  kiemelve  az  óvoda  és  iskola 
környékét és megközelítését biztosító útvonalakat. 

 

Parkolás 

Javasolt  a  településen  a  megfelelő  számú  és  kiépítettségű  parkolóhelyek  kialakítása  különös 
tekintettel  az  intézmények  és  szolgáltató  létesítményeknél  jelenleg  hiányzó  férőhelyek  biztosítása 
érdekében.  Ennek  érdekében  az  általános  iskola  mellett  kiszabályozott  közterületen  létesíthető 
kiépített parkoló. 
 

2.7. KÖZMŰELLÁTÁS 
 
Az elmúlt 15 évben a település népességszáma nagyjából 15%‐ot csökkent, miközben a lakásállomány 
3%‐ot  még  növekedett  is.  Ezzel  a  lakásonkénti  2,3  fős  átlag  2  fő  alá  csökkent.  A  település 
fejlődésének  legjelentősebb  akadálya  a  közcsatornás  szennyvízelvezetés  hiánya,  aminek  hatására 
legfeljebb a részleges közműellátás érhető el a településen. 
A  lakások  98,5%‐a  rendelkezik  közvetlen  ivóvízcsatlakozással,  a  vezetékes  földgázhálózatba  a 
lakótelkek  65%‐a  van  bekötve,  míg  a  villamosenergia  a  település  beépíthető  telkei  számára 
rendelkezésre  áll.  A  földgázhálózatra  csatlakozó  ingatlanok  aránya  2009‐10  során  a  72%‐ot  is 
meghaladta,  de  az  utána  következő  években  jelentős  visszaesés  volt  megfigyelhető.  Az  utóbbi 
években  kezdett  ismét  emelkedésbe  fordulni  a  tendencia. Míg  a  földgáz  helyett  igénybe  vett  nem 
vezetékes  (szén,  fa)  energiahordozók  csak  időlegesen  a  fűtési  szezonban  növelik  jelentősen  a 
település  légterhelését,  addig  a  keletkező  szennyvíz  nem  szakszerű  elhelyezése  a  település  alatti 
vízkészletet  a  teljes  év  során  szennyezi.  A  település  kiemelt  feladata  a  Domoszlóval  közös 
szennyvízelvezető  rendszer  kisnánai  szakaszának  a megvalósítása  és  az  ingatlanok minél  teljesebb 
körű rákötése. 
A  lakosság  megőrzéséhez  a  település  élhetőbbé‐lakhatóbbá  tétele  szükséges,  mely  a  lakó‐  és 
életkörülmény  javítása  mellett,  új  munkahely  teremtési  lehetőséggel,  valamint  intézményi 
infrastruktúra‐fejlesztéssel érhető el. 
 
A  településtervező  figyelembe  véve  a  település  adottságait,  a  hatályos  terveket,  néhány  helyen  a 
területfelhasználás  változtatását  javasolja.  A  település  életképességét  és  fejlődését  segítve 
munkahely  teremtés  lehetőségét  és  lakhatási  lehetőség  bővítését  célozza.  A  célok  kielégítésére 
lakóterület és különleges beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terület kialakítását javasolja. Az új 
fejlesztésre  javasolt  területeken  az  elvárható  komfort  biztosítására,  valamint  a  környezetvédelmi 
igények  kielégítésére,  a  fenntartható  fejlődést  segítő,  megfelelő  közműellátást  kell  biztosítani  és 
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ehhez kell a közműhálózat fejlesztési igényeit meghatározni, valamint a szükséges feltételeket majd a 
helyi építési szabályzatában rögzíteni. 
 
A beépítésre  javasolt  területek vonatkozásában  legalább a részleges közműellátását biztosítani kell, 
majd  a  szennyvízelvezető  hálózat  kiépülését  követően  arra  is  rá  kell  kötni.  A  fejlesztésre  javasolt 
területek  túlnyomó része vagy már  jelenleg  is  részleges közműellátással  rendelkező  területen, vagy 
ahhoz  kapcsolódó  területen  fekszenek,  így  a  részleges  közműellátásuk  biztosítása  megoldható.  A 
közműellátás,  vagy közvetlenül  csatlakozva a már üzemelő hálózati  rendszerekhez,  vagy a meglevő 
hálózatok kisebb‐nagyobb továbbépítésével biztosítható. 
 
Azokon a beépítésre nem szánt fejlesztési területeken, amelyre emberi tartózkodást szolgáló épület 
elhelyezése nem javasolt közműellátás kiépítése sem szükséges. 
 
A  beépítésre  nem  szánt  hasznosítású  –  emberi  tartózkodásra  szolgáló  épület  elhelyezését 
megengedő – területeken, a közszolgáltatásként csak a villamosenergia hálózati csatlakozás kiépítése 
szükséges,  egyéb  közműigények  kielégítésére  helyi  megoldás  is  alkalmazható,  a  helyi  építési 
szabályzatban előírtak betartásával. 
 
A településtervező által módosított területeken együttesen felmerülő közműigények a következők: 
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Fejlesztési területek távlati közműigénye  154  146  1840  255 

 
Ezen  felül  várhatóan  jelentkezni  fog  a  már  beépült  területeken  az  életkörülmények  javulásával  is 
többlet közműigény: 
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Beépült területek távlati igénynövekedése  201  268  1950  500 

 
A  településszinten  várható  távlati  összes  többlet  igények  csak  a  szolgáltató  felé  előzetes  jelzésre 
alkalmas  adatok  és  a  gerinchálózat  fejlesztése  esetén  azok  paramétereinek  a  meghatározására 
szolgálhatnak,  valamint  az  ágazati  fejlesztési  tanulmányok  elkészítésére  szolgálnak  nagytávlati 
iránymutatásul. 
 
Tervezői  tapasztalataink  szerint,  távlatra  prognosztizált  többlet  igényekből  a  tervezés  távlatáig 
reálisan  kb.  20  %‐ának  a  tényleges  jelentkezése  várható.  Így  a  közműfejlesztési  javaslat  készítése 
szempontjából  kielégítendő  igényként  a  tervezés  távlatáig  reálisan  jelentkező  igények 
kielégíthetőségét kell figyelembe venni. 
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Tervezés  távlatán  belül  a  településen  várható 
többlet közműigény 

40  55  390  100 
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A  közmű‐üzemeltetők  egy‐egy  beruházáshoz  tényleges  igénybejelentésre  határozzák majd meg  az 
igénynövekedés  kielégítési  lehetőségének  műszaki‐gazdasági  feltételeit.  Az  igények  felfutásának 
várható üteméhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  
 
Meg  kell  említeni,  hogy  az  új  igények  kielégítésének  feltétele  egyrészt  a  közhálózat megléte,  vagy 
kiépítése  az  új  igénylő  telkéig  és  arról  közművenként  a bekötések,  a  fogadó helyek és mérőhelyek 
megépítése,  másrészt  vízi  közműveknél  a  közműfejlesztési  hozzájárulás  befizetése, 
energiaközműveknél  és  az  elektronikus  hírközlésnél  is  a  szolgáltatókkal  való  megállapodás 
megkötése, amelyben a szolgáltatók a szolgáltatás műszaki‐gazdasági feltételeit rögzíthetik. 
 
 
Vízellátás 
A  helyzetfeltáró  vizsgálatok  alapján  a  település  vízellátását  a  Heves  megyei  Vízmű  Zrt  biztosítja 
regionális  hálózati  rendszerén  keresztül  a  Kisnána  külterületén  két  helyen,  a  0139/2  hrsz‐ú  telken 
üzemelő  70  m  talpmélységű  vízműkútból,  valamint  a  0163/2  hrsz‐ú  telken  üzemelő  318  m 
talpmélységű vízműkútból. A hálózati rendszerben a víznyomást a 0139/2 hrsz‐on üzemelő 2*50 m³‐
es tározóhoz tartozó gépház és a 0163/1 hrsz‐on üzemelő 100 m³‐es magasszíni tározó biztosítja. A 
hálózati rendszerben a víznyomás megfelelő, víznyomás problémák nincsenek. 
 
A település belterületének ellátására kiépítették a vízvezeték hálózatot. A hálózat főként NA 100‐as 
paraméterű  régebbi  építésű  azbesztcement  vezetékekből  áll,  amik  egyes  szakaszait  üzemzavar 
esetén cserélnek modernebbre. 
 
A településtervező által javasolt fejlesztésekkel együtt a tervezés távlatán belül jelentkező körülbelül 
40 m³ napi vízigény a  jelenlegi vízbázisról várhatóan kielégíthető és a meglevő vízhálózatról, annak 
továbbépítésével az ellátást biztosítani is tudják. 
 
A  vízellátó  hálózatot  a  javasolt  beépítésre  szánt  területhasznosítású,  fejlesztésre  javasolt  területek 
irányába tovább kell építeni, a biztonságos vízellátás és a pangó vizek megelőzése érdekében, ahol 
lehet körvezetékes módon. 
 
A  tűzivíz  ellátás  biztosítása  érdekében  100‐as  paraméterű  vezetéknél  kisebb  átmérőjű  vezeték 
építése  nem  javasolható  és  az  ágazati  előírások  szerinti  sűrűségben  a  föld  feletti  tűzivíz  csapok 
elhelyezéséről is gondoskodni kell. 
Amennyiben egy épület tűzivíz igénye meghaladja a közhálózatról vételezhető vízmennyiséget, akkor 
a helyi pótlásról, helyi tűzivíz tároló medence létesítéséről is gondoskodni kell. 
 
A  településen  talajvíz,  illetve  az  első  vízadó  rétegből  való  vízkivételre  elsődlegesen  locsolási  célra 
jelenleg is több házi kút üzemel. A közmű szolgáltatási törvényben rögzítettek szerint ma már új házi 
kút csak engedéllyel létesíthető. Házi kutakra 500 m³/év vízkivételig és a rendeletben előírt egyebek 
(vízbázis védelmi  terület stb)  figyelembe vételével, az engedélyt a  település  jegyzője adja ki, az ezt 
meghaladó vízkivételi igény esetén az engedélyező a vízügyi hatóság. 
 
A település vízelosztó hálózatának azbeszcement vezetékei ma már nem tekinthetőek korszerűnek. 
Azok várható átépítési igényével számolni kell. 
 
Szennyvízelvezetés 
A  helyzetfeltáró  vizsgálatokban  is  rögzítésre  került,  hogy  Kisnána  a  219/2004  (VII.21.)  sz  korm 
rendelet  és  a  27/2004.  (XII.  25.)  KvVM  rendelet  alapján  érzékeny  felszín  alatti  vízminőség  védelmi 
területen  fekszik,  ezért  a  szennyvíz  közcsatornás  elvezetésének  és  kezelésének  megvalósítása  és 
minél teljesebb körű kiépítése a település kiemelt feladata. 
A  település  területén  az  ingatlanoknál  keletkező  szennyvizeket  saját  egyedi  házi  szennyvízgyűjtő 
medencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb részben szikkasztóként 



23/47 

 

üzemelnek. 
2010  óta  Kisnána,  Domoszló  és  Vécs  települések  egy  közös  szennyvízkezelő  rendszer  kialakítását 
tervezik,  amivel  jelenleg  Domoszló  szennyvízelvezetését  és  az  összegyűjtött  szennyvíz  kezelését 
sikerült megvalósítani. A közös szennyvíztelep Domoszló és Kisnána közös határánál üzeme Domoszló 
082/4 hrsz‐ú telkén a Forrás‐patak partján. 
A  településtervező  által  javasolt  fejlesztésekkel  együtt  a  tervezés  távlatáig  körülbelül  50  m3/nap 
többlet  szennyvíz  keletkezik,  ami  a  közüzemű  csatornahálózat  kiépítéséig  a  település  alatti  talaj 
szennyeződését fogja fokozni. 
  
A beépítésre nem szánt területen, ahol megengedett és egyéb előírás sem akadályozza közműpótló 
alkalmazható. A közműpótlásra vonatkozóan a helyi építési szabályzatban rögzített előírások szigorú 
betartása szükséges. A helyi közműpótlásra elsődlegesen zárt szennyvíztároló létesítése javasolható, 
annak  figyelembe  vételével,  hogy  reálisan  napi  egy  szippantásnál  többet  becsületesen  senki  sem 
végeztetne  el,  így  ha  a  napi  keletkező  szennyvíz  mennyisége  a  reálisan  naponta  szippantható 
mennyiséget meghaladja, akkor javasolható egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása. 
A  házi  szennyvíztisztító  kisberendezés  alkalmazhatóságának  szigorú  feltétele,  hogy  a  talajba  a 
tisztított szennyvíz szikkasztása sem megengedhető a helyi vízbázisok vízminőség védelmére, így csak 
akkor  alkalmazható,  ha  az  egyéb  korlátozó  előírásokon  kívül  a  tisztított  szennyvíz  elhelyezésére 
felszíni vízbefogadás biztosítható. 
 
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
A  helyzetfeltáró  vizsgálatokban  részletezettek  szerint  Kisnána  közigazgatási  területéről  több 
természetes vízfolyás, valamint azokba torkolló mesterségesen kialakított nyílt és zárt árkok vezetik 
el a csapadékvizeket. 
Az  árkok‐csatornák  segítségével  összegyűjtött  vizeket  a  patakok  (Szék‐réti‐patak/Dolina‐
patak/Forrás‐patak/Első‐Tarnóca/Hátsó‐Tarnóca/Ördögvályú‐patak)  közvetítésével  a  Tarnócába 
vezetik, majd onnan a Tarnán keresztül a Zagyvába és végül a Tiszába jut. 
A  vízfolyások  medre  a  kül‐  és  belterületi  részeken  zömmel  füvesített  medrű,  csak  néhány  rövid 
szakasza burkolt. 
A vízelvezető  rendszer  kialakításánál  figyelembe kell  venni, hogy a  településfejlesztési elképzelések 
megvalósulása  esetén,  a  településen  a  burkolt  felületek  aránya  (építmények,  utak,  parkolók,  stb.) 
várhatóan  növekedni  fog.  A  megvalósított  fejlesztések  következtében  az  elvezetendő  vizek 
mennyisége nő, a lefutása csökken, ezzel számolni kell a vízelvezetési rendszer méretezésénél. 
 
Ezért  minden  beruházásnál  a  többlet  csapadékvizek  elvezethetőségét  annak  a  befogadójáig 
ellenőrizni kell. Amennyiben a továbbszállítás nem biztosított, akkor vagy a vízelvezető hálózatot kell 
alkalmassá  tenni  a  többlet  vizek  elvezetésére,  vagy  pedig  a  csapadékvizek  visszatartását  kell 
megoldani.  A  vízvisszatartást  helyi  telken  belüli  záportározó  létesítésével  lehet  megoldani,  abba 
tárolva  a  vizet  és  abból  csak  olyan  vízhozammal  a  befogadó  árokba‐vízfolyásba  vezetni,  amelyet  a 
szállítás  útján  a  vízelvezető  rendszer  kiöntésmentesen  fogadni  tud.  Ennek meghatározását  a  helyi 
építési szabályzat rögzíti, de ez a továbbtervezés feladata. 
 
A nyílt árkos rendszerű csapadékvízgyűjtő hálózatban sem maradhatnak pangó vizes szakaszok, ezért 
a nyílt árokhálózat is csak hidraulikailag méretezetten alakítható ki. A nyílt árok feletti kocsi behajtók 
az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják. Az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az 
víz‐visszaduzzasztást  ne  okozzon,  a  vízszállítás  akadálymentes  legyen.  Ezért  annak  lefedett 
szakaszainak, a kocsi behajtóknak kialakítását korlátozni, szabályozni kell.  
 
A  település  bel‐  és  külterületén  egyaránt  mindig  az  útépítéshez,  útrekonstrukcióhoz  csatlakozóan 
kellene a felszíni vízrendezés kiépítését, tervezett átalakítását, átépítését megoldani. 
 
Energia‐ellátás 
A  vizsgálatok  alapján  a  település  energiaellátására  a  villamosenergia  ellátáson  kívül  a  település 
belterületén  a  földgázellátás  is  rendelkezésre  áll,  amelynek  segítségével  a  korszerű  vezetékes 
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termikus  energiaellátás  lehetősége  biztosított.  A  villamosenergia  a  világítás  és  technológiai  célú 
energia igények kielégítését szolgálja.  
 
A  nem  vezetékes  energiahordozók  közül  a  szén,  fa,  olaj  használata  termikus  célra  jelenleg  is  és 
várhatóan távlatokban is egyaránt  jellemző lesz a vezetékes gázzal el nem látott telkeken. A PB‐gáz 
használata elsődlegesen főzési célra jellemző. 
 
A  település  hosszabb  távú  energiaellátási  struktúrájának  meghatározásánál  alapvető  szempont  a 
várható fenntartás kérdése. Az energiaellátással szemben elvárt igény, annak környezetbarát, minél 
kisebb  környezet  terhelésű  megoldása  mellett,  hogy  automatikus  üzemvitelre  alkalmas  legyen, 
miközben  az  egyes  ingatlanok  fenntartási  költségeiben  az  energiára  fordítandó  költségek  jelentős 
hányadot  jelentenek.  Ezért  meg  kell  vizsgálni,  hogy  a  közhálózatról  történő  energiafogyasztást 
hogyan  lehet  takarékosabban  megoldani.  Az  elvárható  emberi  takarékosságon  és  a  takarékosabb 
energiafogyasztású  műszaki‐háztartási  berendezések  alkalmazási  igényén  kívül  a  költségek 
csökkenthetők helyi beszerzés, termelés alkalmazásával. 
 
Fontos megemlíteni, hogy 2019. január 1‐étől új épületekre már a közel nulla energiaigényű épületek 
követelményszintjét  kell  alkalmazni.  Ezen  követelményszint  fontos  eleme,  hogy  az  épület 
energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%‐os 
mennyiségben megújuló energiaforrásból kell biztosítani.  
 
Bár  az  energiaigények  25  %‐át  megújuló  energiahordozó  hasznosításával  kell  kielégíteni,  ez  a 
megújuló energiahordozók  szakaszos  rendelkezésre állása  folytán nem  teljesíthető állandóan,  így  a 
hagyományos  vezetékes  energiahordozókkal  is  ki  kell  tudni  elégíteni  a  csúcs  energiaigényeket.  A 
felhasznált energiában a megújuló energiahordozók előírt arányát az adott éven belül kell teljesíteni. 
 
Helyi energia beszerzésre, környezetterhelés növelésének elkerülésével történő energiatermelésre a 
megújuló  energiahordozók  alkalmasak.  A  megújuló  energiahordozók  közül  a  település  földrajzi 
adottsága alapján a nap‐, és a föld energiájának hasznosítási lehetőségét érdemes figyelembe venni. 
 
A  föld  energiáját  épületgépészeti  szinten  lehet  hasznosítani,  alkalmazása  telkenkénti  megoldású, 
egyéni  gazdasági  lehetőségek  alapján  lehet  igénybe  venni.  Lényegesen  csökkenti  hasznosításával  a 
közhálózati energiahordozó felhasználást, beruházási költségei azonban lassan térülnek meg.  
 
A  reálisan,  energetikailag  eredményesen  hasznosítható  megújuló  energiahordozó  a  nap  energiája 
lehet, annak passzív és aktív hasznosításának az igénybevételével. 
 
 
Villamosenergia‐ellátás 
A helyzetfeltáró vizsgálatok szerint Kisnána villamosenergia ellátását az ÉMÁSZ Hálózati Kft biztosítja. 
Kisnána  villamosenergia  ellátásának  bázisa  a  Detk  közigazgatási  területén  üzemelő  132/22  kV‐os 
alállomás. Az alállomás betáplálása a Sajószöged‐Detk‐Göd 220 kV‐os nagyfeszültségű gerincátviteli 
hálózati  rendszerre  csatlakozó  szintén  Detk  közigazgatási  területén  üzemelő  220/132  kV‐os 
alállomásról biztosított. 
Az alállomásról induló 22 kV‐os hálózatok fűzik fel a település fogyasztói transzformátor állomásait. A 
település ellátását szolgáló transzformátor állomások jellemzően még oszlopállomások.  
A  fogyasztói  transzformátor  állomásokról  táplált  kisfeszültségű  hálózatról  történik  közvetlen  a 
fogyasztói  igények  kielégítése.  A  kisfeszültségű  hálózat  is  –  a  városközponton  kívül  –  oszlopokra 
szerelten került kivitelezésre, jellemzően szabadvezetékes formában. 
A település közvilágítása is a városközpont kivételével a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejekkel  történik.  A  településre  jellemző,  hogy  a  kiépített  közvilágítás  csak  a  közlekedés 
biztonságát szolgálja. 
A  település  fejlődésével  a  villamosenergia  igény  is  növekszik.  A  transzformátor  kapcsokra  vetített 
többlet villamosenergia igény a tervezés távlatáig 729 kW‐ra prognosztizálható. 
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A  villamosenergia  ellátás  tervezésénél  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  megújuló  energiahordozók 
hasznosításának  térnyerésével,  a  terjedő  naperőművek  alkalmazásával  a  villamosenergia  ellátás 
jelentős  hányadát  az  ad‐vesz  rendszer  igénybe  vételével,  napenergiával  lehet  majd  kielégíteni. 
Távlatilag  úgy  kalkulálható,  hogy  az  éves  villamosenergia  fogyasztás,  akár  25‐30  %‐át  helyi 
termeléssel a napenergia hasznosításával lehet majd kielégíteni. Ennek teljesítési igényét nemzetközi 
megállapodások  és  hazai  előírások  is  rögzítik.  Új  beruházásoknál  a  villamosenergia  igény  25  %‐át 
helyben termelt megújuló energiahordozóval kell kielégíteni. 
 
A  megújuló  energiahordozóval  a  villamosenergia  termelés  időjárás  függő,  ezért  a  műszaki 
csatlakozást  a  teljes  prognosztizált  villamosenergia  igény  kielégítésére megfelelően  kell méretezni, 
bár az új  igény 25 %‐a napenergiával  is kielégíthető  lesz. Az éves  felhasználás pedig kb. 30 %‐kal  is 
csökkenthető. 
 
A  villamosenergia  ellátást  a  közhálózatról  is  tudni  kell  biztosítani,  így  a  hálózatfejlesztést  annak 
igényére kell megoldani. A villamosenergia szolgáltatási törvény (VET) értelmében a villamosenergia 
ellátáshoz  szükséges  közhálózat  fejlesztést  a  szolgáltatónak  saját  beruházásként  kell  megoldani,  a 
fogyasztóval szolgáltatási megállapodást köthet, amelyben rögzítheti a szolgáltatás feltételeit. 
 
A  várható  villamosenergia  igény  növekedés  kielégítését  elsődlegesen  a  meglevő  hálózat 
igénybevételével  kell  megoldani.  A  meglevő  transzformátor  állomáshelyeken,  a  transzformátor 
állomások átépítésével, illetve a nagyobb villamosenergia igénynövekedés területének súlypontjánál 
új  állomáshely  létesítésével  kell,  az  igény  tényleges  jelentkezése  esetén  a  kapacitásnövelést 
megvalósítani.  
 
A  tervezés  távlatáig  is,  ha  a  prognosztizált  igényt meghaladó  új  többlet  igény  jelentkezne,  vagy  új 
jelentősebb villamosenergia igényű területhasznosítást szeretnének megvalósítani, azt egyedileg kell 
a szolgáltatóval egyeztetni, a szolgáltató arra külön határozza meg a szükséges fejlesztési igényt. 
 
A  transzformátorokról  induló  kisfeszültségű  elosztóhálózatról  lehet  az  egyes  fogyasztók  ellátását 
megoldani. 
 
A  településen meglevő közép‐ és  kisfeszültségű hálózat oszlopokra  szerelten került  kivitelezésre. A 
helyi  építési  szabályzatban  rögzítetteknek  megfelelően  új  hálózatépítés,  összhangban  az  iparági 
előírással, már csak földalatti elhelyezéssel történhet. 
 
A település már beépített így már ellátott területein a tervezés távlatáig várhatóan a hálózatok föld 
feletti  elhelyezése  fennmarad.  Ezeken  a  területeken  arra  kell  törekedni,  hogy  legalább  egy 
oszlopsorra  kerüljön  fektetésre  valamennyi,  az  utcában  haladó  vezetékes  villamosenergia  és 
elektronikus hírközlési hálózat, hogy újabb oszlopsor ne kerüljön elhelyezésre. 
 
A település belterületén új házi bekötést már csak földalatti csatlakozással szabad kivitelezni, hogy a 
távlati  hálózatfektetési  mód  átalakítási  lehetőségét  majd  a  bekötések  minél  kisebb  aránya 
korlátozzák. 
 
A  település  vonzásának növelése érdekében a  közvilágítás  fejlesztése  is  szükséges. A  közlekedés,  a 
vagyon  és  a  személyi  biztonság  fokozott  védelmén  túl  esztétikai  igényeket  is  ki  kell  elégíteni  a 
közvilágításnak.  Az  új  közvilágítási  hálózatok  már  csak  földalatti  elhelyezéssel  építhetők,  így  a 
lámpatestek  emelhetik  a  terület  látványát.  Egyéb  területeken  marad  a  tartóoszlopra  szerelt 
lámpafejekkel történő megvilágítás, de ezek között  is  lehet arculatalakítóbb,  igényesebb lámpafejet 
kiválasztani.  
 
Földgázellátás 
A  helyzetfeltáró  vizsgálatokban  rögzítettek  szerint  a  település  földgázhálózatának  üzemeltetője  a 
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Tigáz‐DSO  Zrt.,  gázellátásának  bázisa  a  Nagyfügeden  üzemelő  gázátadó  állomás,  amelynek 
betáplálása a TESTVÉRISÉG NÁ 800‐as országos nagynyomású szállítóvezetékről épült ki közvetlenül. 
A  település  fogyasztóinak  közvetlen  gázellátási  bázisa  a  nagyfügedi  gázátadó  állomástól  induló 
nagyközép‐nyomású  földgáz  gerincelosztó  vezetékről  táplált  Domoszló  közigazgatási  területén 
üzemelő  gázfogadó  és  gáznyomáscsökkentő  állomás,  ahonnan  indítva  Kisnána  irányába 
középnyomású  elosztóhálózat  épült  ki.  A  település  beépített  területének  szinte  valamennyi 
lakóutcájában az elosztóhálózat kiépült. 
A  fogyasztói  igényeket  közvetlen kielégítő  kisnyomású gáz előállítása  telkenként  elhelyezett egyedi 
nyomásszabályozókkal  megoldott.  Az  egyedi  nyomásszabályozók  A  fogyasztói  igényeket  közvetlen 
kielégítő kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott. 
Az egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház falsíkjára 
szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet 
közvetlen az igényeket kielégíteni. 
 
A  villamosenergia  ellátás  fejezetében  leírtakhoz  hasonlóan  a  földgázellátás  fejlesztésének 
tervezésénél  is  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  megújuló  energiahordozók  hasznosításának 
térnyerésével,  a  terjedő  naperőművek‐napkollektorok  alkalmazásával  és  a  földhő  hasznosításának 
igénybevételével  a  földgáz  igény  jelentős  hányadát,  a  megújuló  energiahordozók  hasznosításával 
lehet majd kielégíteni. Távlatilag úgy kalkulálható, hogy az éves földgázfogyasztás, akár 30 %‐át helyi 
termeléssel  a  napenergia  és  a  föld  energiájának  hasznosításával  lehet  majd  kielégíteni.  Az  új 
beruházásoknál  már  előírás,  hogy  a  csúcsigény  25  %‐át  legalább  megújuló  energiahordozó 
hasznosításával kell megoldani 
 
A  prognosztizált  100  nm³/óra  többletigény még  várhatóan  kielégíthető  lesz  a  Domoszló  irányából 
érkező gerinchálózatról. Később esetleg szükségessé válik a vezeték felbővítése. 
 
A beépítésre szánt területhasznosítású fejlesztési területekre javasolt a gázellátás kiépítése, amely a 
már kiépített hálózatról, részben arról kivitelezhető közvetlen bekötéssel, részben a meglevő hálózat 
továbbépítésével biztosítható. 
 
A  településen a gázelosztás  távlatilag  is középnyomású elosztóhálózattal  javasolt,  így a kisnyomású 
gáz  előállítása  továbbra  is  a  telkenként  elhelyezett  egyedi,  házi  nyomásszabályozókkal  történik.  A 
házi  nyomásszabályozók  telepítésénél  az  arculatformálás  igényét  figyelembe  kell  venni.  A  helyi, 
egyedi  nyomásszabályozótól  induló  kisnyomású hálózatról  lehet  közvetlenül  a  fogyasztói  igényeket 
kielégíteni. 
 
 
Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőség 
Energiagazdálkodási szinten  is érintően távlatilag reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap, 
illetve  a  föld  energiája  hasznosítható.  A  település  természeti  adottsága,  hogy  1940  körüli,  a  napos 
órák  száma,  ennek  aktív  hasznosításával  hagyományos  energiahordozó megtakarítás  érhető  el.  Az 
aktív  hasznosítás  a  napkollektorok  és  a  naperőművek  alkalmazásával  érhető  el.  Ezek  gondos 
elhelyezéséhez  szükséges  az  építész  esztétikai  igényessége  is,  ennek  nem  szabad  arculatrontóvá 
válni. 
 
A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő‐, utófűtési szezonban temperáló fűtésre 
fordítandó  közüzemi  energiafelhasználás  csökkenthető.  A  naperőművekkel  a  villamosenergia 
felhasználás  csökkenthető. A ma már elfogadott ad‐vesz  rendszer alkalmazásával a  többlet  termelt 
villamosenergia egyszerűen a közhálózatra terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel 
a közhálózati vételezés megoldható. 
 
A  napenergia  aktív  hasznosításának  alkalmazásával  kapcsolatban  azonban  meg  kell  említeni  az 
időjárástól való függőséget. Így az igények kielégíthetőségét a hagyományos energiahordozókkal is ki 
kell  tudni  elégíteni.  A  napenergia  hasznosítása  csak  az  éves  energiafelhasználás  csökkentésében 
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játszik jelentős szerepet, amely a fenntartási költségek csökkentését eredményezi. 
 
A passzív napenergia‐hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet hasznosítani 
új  épületek  elhelyezésénél,  az  új  épületek  jól  megtervezett  telepítésével.  Az  épület  kedvezőbb 
tájolásán  kívül  egyéb  építészeti  elemek  alkalmazásával,  tudatos  növénytelepítéssel  fokozni  lehet  a 
hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az 
új  épületek  tervei  a  passzív  napenergia  hasznosítására  törekedve  készülnek.  Nagyon  fontos  a 
továbbtervezés során ennek a szemléletnek az alkalmazása. 
 
A  föld  energiájának  hasznosításával  szintén  a  hagyományos  energiahordozók  használata 
csökkenthető, de lassabb megtérülése nem segíti terjesztését.  
 
Elektronikus hírközlés  
Vezetékes hírközlési létesítmények 
A vizsgálatok alapján a település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési 
Nyrt. biztosítja. A 24‐es gyöngyösi primer központ Kisnána vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A 
település 37‐es távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. 
A  településen  belül  kiépített  vezetékes  hálózat  a  település  belterületét  teljes mértékben  lefedi,  az 
igények kielégítettek. 
 
A  település  nagyobb  részén  a  vezetékes  távközlési  hálózat  föld  feletti  elhelyezésű,  a  település 
nagyobb  területi  hányadán  jellemzően  külön  oszlopokra  szerelten  épült.  Ezekben  az  utcákban  az 
utcafásítás lehetőségét nehezítik az oszlopsorok. 
 
A  vezetékes  hírközlési  (táv  és  műsorelosztási)  szolgáltatás  bár  műszaki  megjelenésében  közmű 
jellegű,  szolgáltatása  alanyi  jogon  történik.  Ezért  az  igénylők  ellátása  is  egyéni  elbírálással,  egyéni 
szerződéskötés  alapján  történik.  A  szükséges  hálózatfejlesztést  a  szolgáltató  saját  beruházásként 
valósítja meg. A tervezett fejlesztési területek ellátása is ennek igénybevételével történhet. 
 
A  hálózatfejlesztés  új  fejlesztési  területen  már  csak  földalatti  kivitelezéssel  valósítható  meg.  Már 
ellátott  területen, ahol a gyengeáramú elosztóhálózat  föld  feletti elhelyezésű, ott  is új elektronikus 
hírközlési  hálózat  építése  már  csak  földalatti  elhelyezéssel  támogatható,  ha  a  meglévő 
szabadvezetékes hálózat fizikai infrastruktúráját az adott célra nem tudja hasznosítani. 
 
Kisnána  esetén  az  elektronikus  hírközlés  településfejlesztő  hatását  is  figyelembe  kell  venni. 
Kisapostag területén a népesség megtartásához és a turizmus fellendítéséhez nyújthat segítséget az 
infokommunikációs technológia széleskörű alkalmazási lehetőségének a biztosítása. 
 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
A távközlési ellátottságot  lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek elméletileg területi 
korlátja  nincs.  A  településen  üzemelő  és  a  tágabb  térségben  elhelyezett  létesítmények,  antennák 
segítségével,  valamennyi  vezeték  nélküli  táv‐  (T‐Mobile,  Telenor,  Vodafone)  és  műsorelosztó 
szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 
 
A megfelelő vételi viszonyokhoz szükséges antennák ugyan rendelkezésre állnak, de a vételi minőség 
javítása  és  a  várható  további  igények  kielégítésére  és  a  modernebb  műszaki  berendezések 
megjelenésével  további  antennák  telepítési  igénye  nem  zárható  ki.  Az  antenna  elhelyezésének 
szabályozásával biztosítani lehet, hogy a lakosságban ne keltsen félelmet és a település arculatát se 
befolyásolja hátrányosan, miközben minőségi szolgáltatás álljon rendelkezésre. 
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3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK 

 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK: 
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1.  0,89  Gksz  ► Ev  0169 egy r. 

2.  1,23  Gksz  ► V  0169 egy r. 

3.  0,58  Gksz  ► K  0169 egy r. 

4.  1,21  Má  ► Eg  0169 egy r. 

5.  17,67  Má  ► Eg  165 

6.  4,90  Má  ► Eg  0171/2 

7.  4,79  Má  ► Eg  0192/1 

8.  3,93  Má  ► Eg  0194/2 

9.  2,48  E  ► Kb  0189/3 egy r. 

10.  0,58  E  ► Gip  0189/3 egy r.  

11.  3,73  Má  ► Gip  0189/5 egy r. 

12.  1,62  Má  ► Ev  0189/5 egy r., 0189/6, 0189/7 egy r. 

13.  1,03  Má  ► Ev  0182/9 egy r., 0182/10 egy r. 

14.  0,09  Má  ► Kb  0182/8 

15.  0,71  K  ► Gip  0189/2 egy r. 

16.  7,59  K  ► Kb  0189/2 egy r. 

17.  1,82  Má  ► Gip  0189/2 egy r. 

18.  0,75  Má  ► Eg  0190/4 

19.  0,29  Má  ► Ev  0173/5 egy r. 

20.  0,57  Má  ► Ev  179 

21.  2,03  Má  ► Ev  0176 egy r., 034/3 egy r., 034/4 egy r. 

22.  1,63  Má  ► Kb  034/3 egy r. 

23.  3,31  Má  ► Tk  0181/1 egy r. 

24.  2,14  Má  ► Tk  0178 egy r. 

25.  2,50  Má  ► Ev  042/1 egy r., 044 egy r. 
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26.  2,50  Má  ► Tk  044 egy r., 048/2 egy r. 

27.  1,10  Má  ► Ev  042/2 egy r., 041/4 egy r. 

28.  1,72  Má  ► Ev  048/2 egy r., 048/1 egy r. 

29.  1,21  Má  ► Eg  054/3, 056 egy r., 054/4, 054/6 egy r. 

30.  8,23  Má  ► Tk  086/11, 086/1 

31.  8,60  Má  ► Tk  093/55 

32.  6,16  Má  ► Tk  098/3 

33.  2,26  Má  ► Tk  99 

34.  2,06  Má  ► Tk  093/64 

35.  1,30  Má  ► Ev  0108/27 

36.  29,10  Má  ► Tk  0110/12 

37.  4,88  Má  ► Tk  _0116 

38.  0,57  Má  ► Tk  0120 egy r. 

39.  5,82  Má  ► Tk  0118/4‐24 

40.  0,45  Má  ► Eg  0130 egy r. 

41.  1,20  E  ► Má  0128 egy r. 

42.  4,25  Má  ► Ev  0130 egy r. 

43.  0,63  Má  ► Ev  0130 egy r. 

44.  1,12  Má  ► Ev  0138 egy r. 

45.  1,36  Má  ► Ev  0139/4 

46.  2,49  Má  ► Vb  0139/2 

47.  6,08  Üü  ► Má  0143/3 

48.  5,22  Má  ► Ev  0143/2 egy r., 0151/1 egy r., 0151/2 egy r. 

49.  2,08  Má  ► Ev 
0157/5, 0157/1 egy r., 0157/3 egy r., 0157/4 

egy r. 

50.  1,39  Má  ► Ev  0138 egy r. 

51.  0,96  Má  ► Ev  0151/4 egy r., 0154/2 egy r., 0154/1 egy r. 

52.  1,13  Má  ► Ev  0143/9 egy r. 

53.  0,59  Má  ► Ev  149 

54.  6,38  Gksz  ► Má  0112/73‐74, 0112/40‐68 

55.  3,58  Gksz  ► Kb  0112/1‐38 

56.  1,23  Lf  ► Má  0148 egy r. 

57.  1,25  Lf  ► Lke  901‐906, 920/4‐11 

58.  1,11  Lf  ► Mk  754‐760 
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59.  0,12  Lf  ► Má  0148 egy r. 

60.  0,76  Lf  ► K  743‐744 

61.  0,13  Z  ► Lf  682‐688 

62.  0,64  Lf  ► Mk  737‐741, 713, 919, 743 egy r. 

63.  1,42  Lf  ► Lke 
717‐718, 721/1‐2, 722, 724/2, 727, 728, 730, 

734‐735 

64.  1,02  Lf  ► Lke  908‐918 

65.  0,08  Vt  ► Lke  907 

66.  1,33  Z  ► Kb  776‐778 

67.  1,52  Z  ► Lke  570‐610 

68.  3,79  Z  ► Kb  465‐536 

69.  0,24  Lf  ► Lke  611‐612 

70.  1,06  Z  ► K  486 

71.  0,22  Lf  ► Vt  613, 614/2, 615/2 

72.  0,36  Vt  ► Lf  623, 624/3, 628/1‐2 

73.  0,51  Lf  ► Mk  648/1, 649‐651, 652/1‐2 

74.  0,16  Gksz  ► Ev  0198/1 

75.  2,49  Lf  ► V  215 

76.  0,09  Köu  ► Zkk  151/4 egy r., 200 egy r. 

77.  0,20  Lf  ► Vt  343/3‐4, 346/2‐6 egy r., 344‐345 

78.  0,11  Vt  ► Lf  228 

79.  0,13  Vt  ► Lf  337 

80.  0,03  KÖu  ► Zkk  267/1 egy r. 

81.  0,10  KÖu  ► Zkk  267/1 egy r. 

82.  0,18  K  ► Vt  281 

83.  1,50  Z  ► Mk  411‐532 

84.  2,89  Lf  ► Mk  306/5‐8, 306/10‐15, 306/25‐36 egy r. 

85.  1,34  Lf  ► K 
306/9 egy r., 306/13‐15 egy r., 306/35‐36 

egy r., 306/16‐22, 306/37‐38 

86.  1,00  Z  ► Má  _03/5 

87.  10,21  Gksz  ► Má 
03/6‐17, 03/19, 03/20‐21 egy r., 03/24., 

093/1‐8 egy r. 

88.  3,78  Gksz  ► K  0103/1, 0103/3‐4, 093/65‐66 

89  1,10  Gksz  ► K  _07 

90  3,46  Gksz  ► Má  _08/2‐7 
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4. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

 

TERÜLETI MÉRLEG ‐ A HATÁLYOS TSZT SZERINT: 

Területfelhasználási kategória  Jele:  Területe: 

Beépítésre szánt terület (ha):  153,91 ha 

falusias lakóterület   Lf  90,22 

kertvárosias lakóterület  Lke  0 

üdülőházas üdülőterület  Üü  6,08 

kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület  Gksz  31,37 

különleges terület   K  23,37 

településközpont vegyes terület   Vt  2,87 

Beépítésre nem szánt terület (ha):  2106,1 ha 

zöldterület  Z  11,22 

erdőterület ‐ véderdő  Ev  920,95 

erdőterület ‐ gazdasági erdő  Eg  24,35 

általános mezőgazdasági terület   Má  759,39 

kertes mezőgazdasági terület  Mk  10,27 

vízgazdálkodási terület  V  6,36 

természetközeli terület   Tk  0,16 

különleges beépítésre nem szánt terület   Kb  2,3 

közúti közlekedési terület  Köu  374,21 

Közigazgatási területe (ha):  2260 

 
 
 

 
 

A hatályos településszerkezeti terv területfelhasználási diagramja – jelekkel és területnagyságokkal (ha) 
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TERÜLETI MÉRLEG ‐ A TERVEZETT TSZT SZERINT: 

Területfelhasználási kategória  Jele:  Területe: 

Beépítésre szánt terület (ha):  101,14  ha 

falusias lakóterület   Lf  75,5 

kertvárosias lakóterület  Lke  5,53 

Ipari gazdasági terület  Gip  6,33 

különleges terület   K  10,99 

településközpont vegyes terület   Vt  2,79 

Beépítésre nem szánt terület (ha):  2158,35 ha 

zöldterület  Z  1,11 

erdőterület ‐ véderdő  Ev  963,12 

erdőterület ‐ gazdasági erdő  Eg  55,75 

általános mezőgazdasági terület   Má  640,6 

kertes mezőgazdasági terület  Mk  16,92 

vízgazdálkodási terület  V  11,34 

természetközeli terület   Tk  75,79 

különleges beépítésre nem szánt terület  Kb  19,73 

közúti közlekedési terület  Köu  373,99 

Közigazgatási területe (ha):  2260 

 
 

 
 

A tervezett településszerkezeti terv területfelhasználási diagramja – jelekkel és területnagyságokkal (ha) 
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5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA  
a 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival 

 

HEVES Megye Területrendezési Terve  

             Elfogadva: Az 5/2020. (V. 7.) számú HMÖ rendelettel 
 

A  megye  térségi  szerkezeti  tervében  ábrázolt  térségi  területfelhasználási  elemeket  az  Országos 
Területrendezési Tervben meghatározott területfelhasználási kategóriák alkotják. Ezek közül Kisnána 
területén az alábbi területfelhasználási kategóriák szerepelnek: 
‐ erdőgazdálkodási térség 
‐ mezőgazdasági térség 
‐ települési térség 
 

 
 

 
Kivonat Heves Megye Területrendezési Tervéből (5/2020. (V. 7.) számú HMÖ rendelet) 

 
A  kiemelt  térségi,  illetve  megyei  területfelhasználási  kategóriák  területén  belül  a  települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

 az erdőgazdálkodási  térségben  az  erdőterület  területfelhasználási  egységet  a  térséget  lefedő  erdők 
övezetére  vonatkozó  szabályok  szerint,  valamint  az  erdőtelepítésre  javasolt  terület  övezetére 
vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni;  

 a mezőgazdasági térség területének legalább 75%‐át elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési 
területfelhasználási egységbe kell  sorolni, a  fennmaradó rész  természetközeli  terület, – nagyvárosias 
lakóterület  és  vegyes  terület  kivételével  –  beépítésre  szánt  terület  vagy  különleges  honvédelmi, 
katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható; 
Az MÁTrT‐ben Kisnána területén a mezőgazdasági térség 1115,24ha, ami 75%‐os megfelelés esetén 
218,81ha‐os  eltérést  tesz  lehetővé.  A  tervezett  TSZT  61,18ha‐ral  tér  el  Heves  megye  szerkezeti 
tervétől, így megfelel az előírásoknak. 

 A települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. 
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Kisnána területén a Megyei területrendezési terv övezetei közül az alábbiak érintettek: 

‐ Ökológiai hálózat övezete 
‐ Erdők övezete 
‐ Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete   
‐ Országos Erdőállomány Adattár erdőterületei 
‐ Honvédelmi és katonai célú terület övezete 
‐ Tájképvédelmi terület övezete 
‐ Vízminőség‐védelmi terület övezete 
‐ Ásványi nyersanyagvagyon övezete  
‐ Földtani veszélyforrás terület övezete  
‐ Vízeróziónak kitett terület övezete  
‐ Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete  

 

Ökológiai hálózat övezetei /2018. évi CXXXIX. törvény 26.§/
 
Az ökológiai hálózat övezeteibe a belterület kivételével a teljes 
közigazgatási terület tartozik.  
 
Az ökológiai hálózat magterület és ökológiai folyosó övezeteiben: 
(az OTrT előírásai szerint)  

új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; kivéve, ha: 
- a  települési  területet  az  ökológiai  folyosó  vagy  a 

magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
- a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 

 Az  övezetben  a  közlekedési  és  energetikai  infrastruktúra‐
hálózatok  elemeinek  nyomvonala  a  magterület  természetes 
élőhelyeinek  fennmaradását  biztosító  módon,  az  azok  közötti 
ökológiai  kapcsolatok  működését  nem  akadályozó  műszaki 
megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

 Új  célkitermelőhely  és  külfejtéses  művelésű  bányatelek  nem 
létesíthető,  a  meglévő  külfejtéses  művelésű  bányatelek 
horizontálisan nem bővíthető. 
→ Az övezetben új beépítésre szánt terület nem lett kijelölve. 

 
Pufferterületen  

 A településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban 
az  esetben  jelölhet  ki,  ha  az  a  szomszédos  magterület  vagy 
ökológiai  folyosó  természeti  értékeit,  biológiai  sokféleségét, 
valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

 Bányászati  tevékenység  folytatása  a  bányászati  szempontból 
kivett  helyekre  vonatkozó  előírások  alkalmazásával 
engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető. 
→  Az  övezetben  új  beépítésre  szánt  terület  két  helyen, 
bányaterületen belül, a tervezett kőzetgyapot üzem, a brikett és 
betonüzem  területén,  a  0189/2  hrsz  egy  részén,  valamint  a 
0189/5 hrsz‐on lett kijelölve. 
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Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
/2018. évi CXXXIX. törvény 31.§/: 
 
A tájház hálózat Magyarországon kategóriában világörökség 
várományos helyszín a Tájház és a Várrom.  
 
Az övezetre vonatkozóan az OTrT 14/B § rendelkezik:  
A világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
A lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos 
területen: 

 a területfelhasználás módjának és mértékének 
összhangban kell lennie a világörökségi kezelési 
tervben meghatározott célokkal, 

 új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 
meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem 
bővíthető, 

 a közlekedési és energetikai infrastruktúra‐
hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a 
kulturális és természeti örökségi értékek sérelme 
nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk 
érvényesülését elősegítve és a világörökségi 
kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdők övezete /2018. évi CXXXIX. törvény 29‐30.§/ 
 

 Az  erdők  övezetébe  tartozó  területeket  az  adott 
településnek  a  településrendezési  eszközében  legalább 
95%‐ban  erdőterület  területfelhasználási  egységbe  kell 
sorolnia.  

 Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket 
megállapítani és bányászati  tevékenységet engedélyezni 
a  bányászati  szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó 
szabályok szerint lehet. 
 
→ Az övezet területén erdő települési területfelhasználást 

jelöltünk ki. 
→ Az övezetben bányaterületet nem jelöltünk ki. 
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Honvédelmi és katonai célú terület övezete /2018. évi CXXXIX. 

törvény 32.§/: 
 
 A  honvédelmi  és  katonai  célú  terület  övezetét  a 

településrendezési  eszközökben  kell  tényleges  kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 

 Az  övezet  (1)  bekezdés  alapján  lehatárolt  területét  a 
településrendezési eszközökben 

a) a b) pontban  megfogalmazottak  kivételével  –  minden 
területfelhasználási kategóriában – beépítésre szánt vagy beépítésre 
nem  szánt  különleges  honvédelmi,  katonai  és  nemzetbiztonsági 
célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

b) a  zárt  bekerített  objektumok  kivételével  honvédelmi  célú 
erdőterület  területfelhasználási  egységbe  kell  sorolni,  ha  az  adott 
terület az erdők övezete által is érintett. 

 A  (2)  bekezdésben  foglalt  területfelhasználási  egység 
kijelölésének módosítása csak a honvédelemért felelős miniszter 
hozzájárulásával lehetséges. 

→ A település területén honvédelmi létesítmény/terület nem 
található, így a nevezett övezetet nem alakítottuk ki.

 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete /9/2019. (VI. 14.) MvM 

rendelet 3.§/: 
 

 A településrendezési eszközök készítése során az Országos 
Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület 
területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és 
településrendezési célokkal összhangban – a természeti és 
kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre 
javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni. 
 

→ Az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén 
mezőgazdasági, illetve természetközeli területek kerültek 
kijelölésre.  
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Tájképvédelmi terület övezete /9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet

4.§/: 
 
 A tájképvédelmi terület övezete területére a megye 

területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében 
meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a 
település teljes közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg 
kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 
valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. 

  A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi 
egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a 
tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védelméről 
szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell 
határozni 

o a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és 
az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 

o  a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. 
§ (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben (a 
továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 

 A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

 A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus 
hírközlési és energetikai infrastruktúra‐hálózatokat, továbbá az 
erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 
megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 
 

→ Kisnána rendelkezik településképi rendelettel. Bánya a már most 
is működő, megkutatott bánya területén lett kijelölve és az ahhoz 
kapcsolódó napelem park is. Az új létesítményekről külön 
hatáselemzés készítettet a beruházó.  

 

 
Vízminőség‐védelmi terület övezete /9/2019. (VI. 14.) MvM 

rendelet 5.§/: 
 
 A vízminőség‐védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz 

övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz 
övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 

  A vízminőség‐védelmi terület övezetébe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel 
érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 
szabályzatban kell megállapítani. 

  A vízminőség‐védelmi terület övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
 

→ A vízvédelemmel érintett terület kijelölésre került, az arra 
vonatkozó szabályokról a HÉSZ rendelkezik. Bányászati 
tevékenység nem folyik a területen.  
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Ásványi nyersanyagvagyon övezete /9/2019. (VI. 14.) MvM 

rendelet 8.§/: 
 
 Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési 

eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. 

  Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési 
eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési 
övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 
 

→ A település területén működő bányát beépítésre nem szánt 
bánya övezetbe soroltuk, ami segíti a távlati kitermelést. 

 

 
Földtani veszélyforrás terület övezete /9/2019. (VI. 14.) MvM 

rendelet 11.§/: 
 
 A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani 

veszélyforrással érintett terület kiterjedését a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. 

  Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület 
csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 
véleményében hozzájárul. 

 A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró 
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal hozzájárulásával kell 
meghatározni. 

 
→ A bányafelügyelet előzetes véleményét figyelembe vettük.  

 

 
Vízeróziónak kitett terület övezete /9/2019. (VI. 14.) MvM 

rendelet 8.§/: 
 

 Heves megye 5/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelete ugyan 
lehatárolja az övezetet, de nem rendelkezik róla.  

 A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet csak a Balaton kiemelt 
üdülőkörzetre vonatkozóan tartalmaz erre az övezetre 
vonatkozó előírást 
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Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete /5/2020. (V. 7.) 

önkormányzati rendelet 28.§/: 
 
 A borszőlő termőhelyi kataszter területet a települések a 

településrendezési eszközeiben határolják le, az országos 
nyilvántartás figyelembe vételével. 

 A borszőlő termőhelyi kataszter terület övezetében 
o új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
o telek belterületbe nem vonható,  
o épület az I. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri 

területen a legalább 80%‐ban szőlő művelési ágban 
nyilvántartott és ennek megfelelően művelt telken, 
kizárólag szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy 
borturizmust szolgáló rendeltetéssel, összesen legfeljebb 
3000 m² nagyságú bruttó alapterülettel, a II. osztályú 
borszőlő termőhelyi kataszteri területen pedig a 
mezőgazdaságilag műveltnek minősülő telken, legfeljebb 
3000 m² nagyságú bruttó alapterülettel helyezhető el, 

o szakrális építmény, amely a szőlőhegyek tájképéhez 
hagyományosan hozzátartozó tájképformáló elem – 
szőlőműveléssel nem hasznosított területen is – a telek 
méretétől függetlenül elhelyezhető, legfeljebb 30 m² bruttó 
alapterülettel, legfeljebb 3%‐os beépítettséggel; 

o a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott 
százalékában az illetékes hegybíró nyilatkozatával kell 
igazolni. 

 Az (2) bekezdés szerinti előírásokat a már kijelölt beépítésre 
szánt területeken nem kell alkalmazni. 

 Az övezet területén új építményként csak a szőlőtermesztéssel 
összefüggő rendeltetésű építmény helyezhető el, amelyről a 
településrendezési eszközökben rendelkezni kell. 

 E § tekintetében mezőgazdaságilag műveltnek az a telek 
minősül, amelynek legalább 80%‐ a szőlő, gyümölcsös vagy kert 
művelési ágban nyilvántartott és ténylegesen is művelt. A 
művelt telek fennállását a szőlő esetében a hegybíró igazolja. Az 
ingatlan‐nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott, kivett 
művelési ágú telek nem minősül mezőgazdaságilag művelt 
teleknek. Az épület, építmény használatbavételi engedélyének 
kiadását, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenységhez kiadott igazolás kiadását követő egy év 
elteltével és azt követően évente a hegybíró ellenőrzi a művelés 
fennállását. Ha a tényleges művelés megszűnt, az (2) bekezdés c) 
pontja alapján megvalósított épületet, építményt el kell bontani. 

 Az övezet területén napelem park nem létesíthető. 

 

→  Bár a Szőlőkataszteri területek kijelölése Kisnánán rálóg a 

belterületre, ezért beépítésre szánt területeket érint három helyen, 

de mivel a megyei terv megengedőbb az országosnál, ezért a terv 

megfelel annak, hogy nem új beépítésre szánt területeket érint. A 

bányához tartozó kőzetgyapot gyár (0189/5hrsz) új beépítésre 

szánt terület szőlőkataszteri területen, így nem felel meg az 

előírásoknak.  
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Az  Országos  Erdőállomány  Adattári  erdők  területe  Kisnánán:  956,06  ha,  melytől  a 
Településszerkezeti terv 0,31 ha‐on, azaz mindössze 0,03%‐ban tér el. 

 

Beépítésre szánt területek kijelölésének előírásai: 
2018. évi CXXXIX. törvény  

13.§ (1): 
Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

→  Mivel a Szőlőkataszteri területek kijelölése Kisnánán rálóg a belterületre, ezért az előírástól az Me‐1 

tervlapon jelöltek szerint a terv három helyen eltér. 

 

13.§ (2): 

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

különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

→ A település területén Gyümölcs termőhely Kataszter I. és II. osztályú területe nem érinti.
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6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE 

A biológiai aktivitásérték számításáról a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik. 
A rendelet kimondja, hogy a biológiai aktivitásérték szinten tartását a településszerkezeti tervben kell 
igazolni.  Meglévő,  hatályos  településrendezési  eszköz  esetén  a  területfelhasználási  egységek 
besorolásának megfelelően kell a számítást elvégezni.  
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1.  0,89  Gksz  0,4 0,356 Ev  9 8,01  7,654

2.  1,23  Gksz  0,4 0,492 V  6 7,38  6,888

3.  0,58  Gksz  0,4 0,232 K  1,5 0,87  0,638

4.  1,21  Má  3,7 4,477 Eg  9 10,89  6,413

5.  17,67  Má  3,7 65,379 Eg  9 159,03  93,651

6.  4,90  Má  3,7 18,13 Eg  9 44,1  25,97

7.  4,79  Má  3,7 17,723 Eg  9 43,11  25,387

8.  3,93  Má  3,7 14,541 Eg  9 35,37  20,829

9.  2,48  E  2,7 6,696 Kb  3,2 7,936  1,24

10.  0,58  E  2,7 1,566 Má  3,7 2,146  0,58

11.  3,73  Má  3,7 13,801 Gip  0,4 1,492  ‐12,309

12.  1,62  Má  3,7 5,994 Ev  9 14,58  8,586

13.  1,03  Má  3,7 3,811 Ev  9 9,27  5,459

14.  0,09  Má  3,7 0,333 Kb  3,2 0,288  ‐0,045

15.  0,71  K  1,5 1,065 Gip  0,4 0,284  ‐0,781

16.  7,59  K  1,5 11,385 Kb  3,2 24,288  12,903

17.  1,82  Má  3,7 6,734 Gip  0,4 0,728  ‐6,006

18.  0,75  Má  3,7 2,775 Eg  9 6,75  3,975

19.  0,29  Má  3,7 1,073 Ev  9 2,61  1,537

20.  0,57  Má  3,7 2,109 Ev  9 5,13  3,021

21.  2,03  Má  3,7 7,511 Ev  9 18,27  10,759

22.  1,63  Má  3,7 6,031 Kb  3,2 5,216  ‐0,815

23.  3,31  Má  3,7 12,247 Tk  8 26,48  14,233

24.  2,14  Má  3,7 7,918 Tk  8 17,12  9,202

25.  2,50  Má  3,7 9,25 Ev  9 22,5  13,25

26.  2,50  Má  3,7 9,25 Tk  8 20  10,75

27.  1,10  Má  3,7 4,07 Ev  9 9,9  5,83

28.  1,72  Má  3,7 6,364 Ev  9 15,48  9,116

29.  1,21  Má  3,7 4,477 Eg  9 10,89  6,413

30.  8,23  Má  3,7 30,451 Tk  8 65,84  35,389

31.  8,60  Má  3,7 31,82 Tk  8 68,8  36,98

32.  6,16  Má  3,7 22,792 Tk  8 49,28  26,488

33.  2,26  Má  3,7 8,362 Tk  8 18,08  9,718

34.  2,06  Lf  2,4 4,944 Gksz  0,4 0,824  ‐4,12

35.  1,30  Má  3,7 4,81 Ev  9 11,7  6,89

36.  29,10  Má  3,7 107,67 Tk  8 232,8  125,13

37.  4,88  Má  3,7 18,056 Tk  8 39,04  20,984

38.  0,57  Má  3,7 2,109 Tk  8 4,56  2,451

39.  5,82  Má  3,7 21,534 Tk  8 46,56  25,026
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40.  0,45  Má  3,7 1,665 Eg  9 4,05  2,385

41.  1,20  E  9 10,8 Má  3,7 4,44  ‐6,36

42.  4,25  Má  3,7 15,725 Ev  9 38,25  22,525

43.  0,63  Má  3,7 2,331 Ev  9 5,67  3,339

44.  1,12  Má  3,7 4,144 Ev  9 10,08  5,936

45.  1,36  Má  3,7 5,032 Ev  9 12,24  7,208

46.  2,49  Má  3,7 9,213 Vb  6 14,94  5,727

47.  6,08  Üü  2,7 16,416 Má  3,7 22,496  6,08

48.  5,22  Má  3,7 19,314 Ev  9 46,98  27,666

49.  2,08  Má  3,7 7,696 Ev  9 18,72  11,024

50.  1,39  Má  3,7 5,143 Ev  9 12,51  7,367

51.  0,96  Má  3,7 3,552 Ev  9 8,64  5,088

52.  1,13  Má  3,7 4,181 Ev  9 10,17  5,989

53.  0,59  Má  3,7 2,183 Ev  9 5,31  3,127

54.  6,38  Gksz  0,4 2,552 Má  3,7 23,606  21,054

55.  3,58  Gksz  0,4 1,432 Kb  3,2 17,9  16,468

56.  1,23  Lf  2,4 2,952 Má  3,7 4,551  1,599

57.  1,25  Lf  2,4 3 Lke  2,7 3,375  0,375

58.  1,11  Lf  2,4 2,664 Mk  5 5,55  2,886

59.  0,12  Lf  2,4 0,288 Má  3,7 0,444  0,156

60.  0,76  Lf  2,4 1,824 K  1,5 1,14  ‐0,684

61.  0,13  Z  6 0,75 Lf  2,4 0,3  ‐0,45

62.  0,64  Lf  2,4 1,536 Mk  5 3,2  1,664

63.  1,42  Lf  2,4 3,408 Lke  2,7 3,834  0,426

64.  1,02  Lf  2,4 2,448 Lke  2,7 2,754  0,306

65.  0,08  Vt  0,5 0,04 Lke  2,7 0,216  0,176

66.  1,33  Z  6 7,98 Kb  3,2 4,256  ‐3,724

67.  1,52  Z  6 9,12 Lke  2,7 4,104  ‐5,016

68.  3,79  Z  6 22,74 Kb  3,2 12,128  ‐10,612

69.  0,24  Lf  2,4 0,576 Lke  2,7 0,648  0,072

70.  1,06  Z  6 6,36 K  1,5 1,59  ‐4,77

71.  0,22  Lf  2,4 0,528 Vt  0,5 0,11  ‐0,418

72.  0,36  Vt  0,5 0,18 Lf  2,4 0,864  0,684

73.  0,51  Lf  2,4 1,224 Mk  0,5 0,255  ‐0,969

74.  0,16  Gksz  0,4 0,064 Ev  9 1,44  1,376

75.  0,04  Lf  2,4 0,096 V  6 0,24  0,144

76.  0,09  Köu  0,6 0,054 Zkk  6 0,54  0,486

77.  0,20  Lf  2,4 0,48 Vt  0,5 0,1  ‐0,38

78.  0,11  Vt  0,5 0,055 Lf  2,4 0,264  0,209

79.  0,13  Vt  0,5 0,065 Lf  2,4 0,312  0,247

80.  0,03  KÖu  0,6 0,018 Zkk  6 0,18  0,162

81.  0,10  KÖu  0,6 0,06 Zkk  6 0,6  0,54

82.  0,18  K  1,5 0,27 Vt  0,5 0,09  ‐0,18

83.  1,50  Z  6 9 Mk  5 7,5  ‐1,5

84.  2,89  Lf  2,4 6,936 Mk  5 14,45  7,514

85.  1,34  Lf  2,4 3,216 K  1,5 2,01  ‐1,206

86.  1,00  Z  6 6 Má  3,7 3,7  ‐2,3

87.  10,21  Gksz  0,4 4,084 Má  3,7 37,777  33,693

88.  3,78  Gksz  0,4 1,512 K  1,5 5,67  4,158

89.   1,10  Gksz  0,4 0,44 K  1,5 1,65  1,21

90.  3,46  Gksz  0,4 1,384 Má  3,7 12,802  11,418

Biológiai aktivitás érték változás mindösszesen:  751,179


