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BEVEZETÉS 

Gyöngyöstarján a Mátra déli lábánál, szép ter-

mészeti környezetben a Tarján és a Csege 

patak találkozásánál épült fel. A falu a történe-

lem során a természeti adottságai,- erdők, va-

dak, szőlő termőhely,- és Gyöngyös közelsége 

miatt folyamatosan fejlődött.  

A településen ma közel 2500-an laknak. A köz-

igazgatási területe 4639 ha, melynek északi 

széle a megye határig nyúlik fel, déli területe 

szomszédos Gyöngyös várossal. A község 

közúton a Gyöngyös-Szurdokpüspöki 2406-os 

számú úthoz kapcsolódó bekötő utakkal közelíthető meg. A falu zsáktelepülés, de a rövid be-

kötő utak és az M3-as autópálya közelsége miatt nincs elszigetelt helyzetben. Gyöngyös von-

záskörzetében lévő település több szálon is kötődik a városhoz, sok embernek ott van a mun-

kahelye, mások ügyeiket intézik a városban, a Mátrai turista forgalom is csak a városon át 

juthat el ide.  

 

A község első pecsétjének középpontjában egy szarvas fej látható, 

agancsa két ága között kereszttel. A történelmi pecsét az egykori va-

dászterületre, s a vallásos lakókra utal. 

A mai címerben a régi, hagyományos jelképek mellett megjelenik a falu 

két hegye és a szőlőfürt is, hiszen a szőlőtermesztés a gazdaság egyik 

legfontosabb ágává vált a településen. 

A koncepcióban arra keressük a választ, hogy a „jövő címerében” mi 

kaphatna nagyobb hangsúlyt, a szőlő, a természet, vagy a szép régi há-

zak. S milyen szerepe lenne ma a vallásnak, a vadászatnak.   

 

A helyzetelemző és távlati fejlesztési célokat megfogalmazó falufejlesztési koncepció három 

egymáshoz kapcsolódó fő céllal készül: 

 A település hosszabb távú fejlődési irányának stratégiáját határozza meg. 

 A falu rövid és középtávú céljait gyűjti össze, hogy a készülő Településrendezési 

tervben az építési szándékok és a térségi fejlesztési előírások, a természeti, táji, köz-

lekedési és egyéb településrendezési szempontok összehangoltan jelenjenek meg. 

 A megfogalmazott célok elérése érdekében előkészíti a fejlesztési források megszer-

zését (EU-s és kormányzati pályázati lehetőségek) 

Az Államigazgatási szervek, szakhatóságok és partnerek előzetes megke-

resése lezajlott. A véleményezési eljárás során 18 válaszlevél érkezett, 

amelyek értékes információkkal szolgáltak a helyzetfeltáró vizsgálatok ösz-

szeállításához. A koncepció kialakítását több önkormányzati adatszolgálta-

tás és egyeztetés segítette. A lakosok bevonására kérdőívet állítottunk 

össze, amely több fórumon is elérhető.  

.  
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1. HELYZETFELTÁRÓ VIZSGÁLATOK 

1.1. Táji és természeti adottságok 

Gyöngyöstarján a Mátra és a Mátraalja - hegylábi területek találkozásánál helyezkedik el, terü-

letén egyaránt megtalálhatók a nagy kiterjedésű tölgyerdővel borított hegyoldalak és a sík me-

zőgazdasági területek. A változatos felszín a hegyről lefutó vízfolyások völgyei tagolják to-

vább. Az erdőterületek mellett a Mátraaljára jellemző nagy kiterjedésű szőlőültetvények a leg-

jelentősebb tájalkotó elemek.  

A történelem során a hegység erdei a hegylábakig terjedtek le, a síkvidék találkozásánál lévő 

települések erdő- és vadgazdálkodással, és mezőgazdasággal foglalkoztak. A szőlő és gyü-

mölcsös területek a lankásabb hegyoldalakon vették át az erdőktől a helyet és így a tájhaszná-

lat további termelési ággal bővült, kialakult a Mátra híres borvidéke. 

A jellegzetes Mátraaljai település karakterelemeit biztosító természeti, táji adottságait a tájal-

kotó tényezők és természeti értékek számbavételével vizsgáljuk. 

Domborzati és földtani adottságok 

A település északi felén, mely a Magas-Mátra kistáj része, 100-200 m/km2 értékű relatív relief-

fel és szabdalt, 3-4 km/km2 vízfolyássűrűséggel jellemezhető a domborzat. A hegygerincek 

csapásiránya Ny-K irányú. A délebbre eső részeken lankásabb és kevésbé tagolt lejtők hú-

zódnak, mely már a Déli-Mátra kistáj része. 

A település két legmagasabb pontja a 707 m magas Világos, valamint a 812 m magas Tóthe-

gyes, legalacsonyabb pontja ~150 m.  

A Mátra rétegvulkáni képződmény, kialakulása több vulkáni fázis következménye. A földtörté-

neti korok évmilliói alatt a Mátra déli része egyre mélyebbre süllyedt, melyet elborított a tenger. 

Ennek eredményeként képződött az a kb. 300-800 m-es pannon üledék, mely a hegység déli 

lábánál figyelhető meg.i 

Gyöngyöstarján területének kőzettani alapját a többfázisú, miocén vulkáni anyagok képviselik, 

jellemző felszín közeli kőzete a piroxénandezit. A hegyláb felszíneket jelentős vastagságú 

lejtőtörmelék és pannóniai agyag fedi.  

A Mátrára jellemző ásványtársulások a különböző földtani korokból kerültek elő: antimonit, 

wurtzit, pirit, szfalerit, ametiszt, gipsz, kvarc, barit Gyöngyösorosziból a miocénből. Gyöngyös-

solymosról cinnabarit, antimonit, hematit, barit. Gyöngyöstarján környékén elkvarcosodott lika-

csos andezit jellemző, melynek bányászata ma is folyik a településen. 

Talajadottságok 

A Mátrában, így Gyöngyöstarján területén is az alapkőzetnek megfelelő, andezit talajképző-

dést irányító hatása érvényesül. Emellett a szintkülönbségek és a klimatikus viszonyok hatá-

sára kialakult növénytakarónak megfelelően alakultak ki változatos talajtípusok a különböző 

térszíneken. 

Gyöngyöstarján északi, erdő borította területein uralkodóan agyagbemosódásos barna erdőta-

lajok borítják a felszínt, melyek piroxénandezit és andezittufa málladékon képződtek, mecha-

nikai összetételük pedig zömmel agyagos vályog. A meredek lejtős térszíneken és hegygerin-

ceken erodált, erobáz talaj jellemző.  

A Gyöngyöstarjáni erdőktől délre eső térszíneken viszonylag összefüggő zónában találhatók 

szmektites agyagásvány tartalmú fekete nyiroktalajok a barna erdőtalajok közé ékelődve. A 

szmektit agyagásvány miatt vízgazdálkodásukra a kis vízvezető és a nagy víztartó képesség, 
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az erős repedezettség és a nagy tapadó képesség a jellemző. Termékenységük jó, hasznosít-

hatóságuk szőlőként (55%) és szántóként (35%) történelmileg is megalapozott.  

Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok között jelentős mértékben köves kopárok is találha-

tók. E talajok köves felszínű, kedvező kitettségű és ásványi összetételű területének jelentős 

hányadát (45%) szőlőként hasznosítják.  

Éghajlat 

Gyöngyöstarján változatos domborzati adottságai miatt klimatikus viszonyok az északi és a 

déli településrész esetében erős eltéréseket mutatnak. 

A Magas-Mátra kistájhoz tartozó területekre a mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves éghaj-

lat jellemző. A napsütéses órák száma itt 1900. A nyári időszakban nagyjából 10%-kal keve-

sebb napos óra várható, mint azonos földrajzi szélességen egy síksági területen, a téli idő-

szakban viszont nagyjából 22%-kal több ez az érték. 

Az évi középhőmérséklet a kistájban széles határok között mozog: 6,0-8,0°C. A vegetációs 

időszaki átlag 12,0-15,0°C. A fagymentes időszak kb. 165 nap. A tavaszi határnap április 30., 

az őszi határnap október 10-15 közé esik. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 

29,0-32,0°C között alakul. 

A csapadék évi mennyisége a kistájban 600-840mm körüli. A vegetációs időszak csapadék-

összege 450 mm körül alakul. Évente 80-100 hótakarós nap várható. 

A leggyakoribb szélirány a DNy-i, de É-i, ÉK-i szél is gyakori a kistájban. Az átlagos szélse-

besség a tetőkön 4-5 m/s, a völgyekben 2-3 m/s. 

A Déli-Mátra kistájba tartozó déli településrész éghajlata mérsékelten meleg – mérsékelten 

száraz. A napsütéses órák száma az északi területekéhez hasonlóan 1870-1900 körül alakul. 

Az évi középhőmérséklet azonban magasabb, mint az északabbra eső területeken: megköze-

líti a 10,0°C-t, a vegetációs időszak átlaga pedig 15,5-15,6°C. Az utolsó tavaszi fagy április 15-

18. között várható, az első őszi fagy beállta jellemzően október 20. körüli. A fagymentes idő-

szak 185 nap, de a déli lejtőkön több is lehet. A nyári hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 

a magasabb térszíneken 28,0-30,0°C, alacsonyabban 31,0-33,0°C – a téli minimumoké pedig 

-15,0 és -16,0°C közötti. 

Az éves csapadékmennyiség 560-660 mm között alakulhat. A vegetációs időszak átlaga 340-

380 mm. Átlagosan 35-50 hótakarós nap várható egy évben. 

Az uralkodó szélirány a Ny-i, második helyen áll a K-i. Az átlagos szélsebesség 2-3 m/s, ma-

gasabb területeken elérheti a 3-4 m/s-ot is. 

A délies kitettségű lejtőkre érkező bőséges napsugárzás a szőlő- és gyümölcstermesztés 

számára ideális feltételeket teremt, míg a magasabban fekvő területek az erdőgazdálkodásra 

alkalmasak, illetve a turizmus számára is kedvező. 

Vízrajz 

A Mátra rétegvulkáni felépítése, valamint a hegy fő tömegét adó andezit rossz vízáteresztő 

képessége elősegíti a csapadék forrásként való felszínre bukkanását. Gyöngyöstarján erdei is 

bővelkednek forrásokban, melyek patakokká duzzadva érik el a déli területeket.  

A község legjelentősebb vízfolyásai a Tarján-patak, Meggyes-és a Csege-patak, de több ki-

sebb vízfolyás is van a településen. A belterület északi részén a Széchenyi utca mentén a 

Csege-patak a Más-patakkal egyesülve, vulkanikus sziklák közé vájt völgyet alakított ki, amely 

jellegzetes és egyedülálló környezetet teremt. A település kisvízfolyásainak befogadója a Tar-

ján-patak. 
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A kistáj vízfolyásai átlagosan sok vizet vezetnek, de a vízzáró kőzetfelszínen igen nagy vízho-

zam ingadozásúak. Csapadékos időben hamar megáradnak, a nyári szárazságban csaknem 

kiszáradnak.  

A Mátrában nem találhatók nagyobb jelentőséggel bíró természetes állóvizek. Gyöngyöstarján 

területén és környezetében lévő vízfelületek mesterséges kialakításúak: a temetőtől nyugatra 

található vízfelület záportározó, a község délnyugati határában található „Gyöngyöstarjáni víz-

tározó” horgásztóként hasznosított (ez utóbbi részben Gyöngyössolymos közigazgatási terüle-

tén fekszik). 

A Déli-Mátra kistáj felszín alatti vízkészlete hasadékvíz típusú, Gyöngyöstarjánban a település 

ivóvízellátását a felszín alatti vizek biztosítják. 

Növényzet 

Erdőterületek 

A település beerdősültsége 26%, amely az országos átlag feletti. Az erdőterületeken a legjel-

lemzőbb növénytársulások a cseres-tölgyes erdők. A cseres-tölgyeseket 650 m magasság 

körül gyertyános-tölgyes, majd bükkös váltja fel. A magasra felkúszó tölgyesekben előfordul 

néhány, a Dunántúlra jellemző erdőalkotó faj is, mint a virágos kőris (Fraxinus ornus). Az erdő 

borította hegyoldalon Gyöngyöstarjánban is több helyen találhatók telepített erdők a természe-

tes társulások mellett, jellemzően luc-, vörös-, és erdei fenyővel. Ezekben az erdőfoltokban 

erősen terjednek az invazív gyomfajok.  

A Magas Mátra kistájhoz tartozó területeken kiemelten fontos élőhelyeket képeznek a szivárgó 

vízfolyások fás és fátlan társulásai. A nedves teknőkben kőrises lápok gyakoriak, melynek 

unikális faja a hazánkban csak itt élő hegyi perje (Poa remota), illetve itt él még a gyakoribb 

keserű kakukktorma (Cardamine amara), békaliliom (Hottonia palustris), csermelyaggófű 

(Tephroseris crispa) és a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) is. 

Gyepek, parlagon hagyott területek 

A gyöngyöstarjáni hegyoldalon is előforduló, vékony termőtalajú andezitsziklákon nyílt szikla-

gyepek alakultak ki, a vastagodó talajon pedig fokozatosan záródó sziklagyep nő a sziklai 

csenkesz (Festuca pseudodalmatica) és a magyar perje (Poa pannonica subsp. scabra) állo-

mányaival. A sziklagyep-társulások gyöngyvesszős cserjésekkel szomszédosak. A névadó 

növény, a szirti gyöngyvessző (Spiraea media) egy méter magas, nehezen áthatolható bozó-

tokat alkotó állományaiban megtalálható a mátrai madárbirs (Cotoneaster matrensis) is.  

Gyöngyöstarján Déli-Mátra kistájba eső részén a potenciális vegetációt a tatárjuharos-tölgyes, 

cseres- és elegyes molyhos tölgyesek száraz gyepekkel mozaikoló komplexe jelentené, eze-

ket az élőhelyeket azonban fokozatosan felváltotta szőlő- és gyümölcstermesztés. A jelenlegi 

fás növényzet – a szőlő- és gyümölcsültetvények mellett - a száraz, melegkedvelő fajokban 

bővelkedő cseres-tölgyes és molyhos tölgyes bokorerdő. 

Mezőgazdasági művelés, szőlők és szántók 

A középkortól kezdve igen intenzív szőlőművelés folyt a községben, s a XVI. századtól kezdve 

ez volt a lakosság egyik fő megélhetési forrása. 1740 körül Haller Sámuel hatalmas, „akár 100 

ezer akó bor” befogadására alkalmas pincét vágatott magának, amely jelenleg 542 m hosszú, 

és így Közép-Európa leghosszabb egyenes ágú pincéje.  

A Mátraalja borvidékhez tartozó településen a hegylábi területeket ma is nagy kiterjedésű sző-

lőterületek borítják. A TSZ időszakból megmaradt birtokszerkezetre a nagytáblás telepítés, 
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művelés jellemző. A gondozott szőlőterületek a mezőgazdasági gépek miatt széles utakkal 

feltártak.  

A hegyközség területe: 465 ha, jellemző szőlőfajták: Chasselas: 61 ha, Cserszegi fűszeres: 12 

ha, Tramini: 24 ha, Szürkebarát: 22 ha, Olaszrizling: 17 ha, olaszrizlingszilváni: 73 ha, Zöld 

veltelini: 12 ha, Muskotály: 46 ha, Kékfrankos: 63 ha, Cabernet fajták: 28 ha. A szőlőterületek 

nagy része I. osztályú szőlőkataszteri besorolású, II. osztályú területek a település déli külterü-

letén a Deli-dűlőn találhatók. 

Az elmúlt évek jó termése új telepítésekre buzdította a gazdákat, a szőlőtermelés jövedelmező 

és népszerű lett a mezőgazdasági ágazatokon belül. 

A település külterületének déli részén, a hegylábi területeken jó minőségű szántóföldek talál-

hatók. A területen elsősorban gabonatermesztés folyik, de még ezen a viszonylag sík terüle-

ten is találhatók szőlőültetvények. A művelt földeken beépítés csak két tanyán jelenik meg. A 

mezőgazdasági utak mellett nem jellemzők a mezsgyék, fasorok, amelyek a tájat tagolnák. 

Állatvilág 

A Mátrában az állatvilág a középhegységekre jellemző diverzitása figyelhető meg. A ragadozó 

emlősök közül a vadmacska (Felis sylvestris) az érintetlen idős erdőkben rejtett életet él. Má-

sik macskaféle ragadozója a hegyvidéknek az igen ritka, csak szórványosan előforduló foko-

zottan védett hiúz (Lynx lynx). 

A természetes fauna gímszarvas (Cervus elaphus), az őz (Capreolus capreolus), a vaddisznó 

(Sus scrofa) nagy számban él a mátrai erdők gyöngyöstarjáni szegleteiben is. Az erdőkben 

folyó gyakori vadászat érdekében általában nagyobb a számuk, mint az erdők vadeltartó ké-

pessége, ezért a károsítások sok helyen nagymértékűek pl.: a sziklagyepek taposása, a fa-

csemeték rágása, az erdőfelújítások eredménytelensége. Nagy számban él itt a muflon (Ovis 

musimon) is, melynek őshazája Korzika. A Mátrába 1923-ban telepítették be, természetvé-

delmi és erdészeti szempontból azonban káros e faj jelenléte. 

A nagy területű, zárt erdőknek és szegélyeiknek igen gazdag a madárvilága. A fészkelő fajok 

listáján több fokozottan védett faj szerepel (parlagi sas, kis békászó sas, kerecsensólyom, 

darázsölyv, kígyászölyv). Az erdők korhadt fatörzseiben talál menedéket számos denevérfaj, 

ezért az erdőgazdálkodás során e faegyedek kiemelt védelme szükséges. 

Hazánkban a Mátra patakvölgyeiben éri el elterjedésének határát a keleti gyöngyházlepke 

(Argynnis laodice). A száraz sziklai cserjések nappali lepkéje a nagy fehérsávoslepke (Neptis 

rivularis), melynek tápnövénye a szirti gyöngyvessző (Spiraea media). A mátrai hideg vizű 

patakokban fejlődik a hegyi szitakötő (Cordulegaster bidentata) lárvája.  

A Mátra ritka és védett kétéltű és hüllő fajai az alpesi gőte (Triturus alpestris), a sárgahasú 

unka (Bombina variegata), az erdei- és a gyepi béka (Rana dalmatina, R. temporaria) és a 

foltos szalamandra (Salamandra salamandra).   
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1.2. Településtörténet 

A Gyöngyöstarján fejlődése szoros össze-
függésben van az ország történelmével, a 
falu természeti, táji adottságaival, környék 
gazdaság földrajzi helyzetének alakulásá-
val. 

A legrégebbi leletek falutól délre az őskor-
ból kerültek elő. A környéken a honfoglalás előtti időkből az avarok jelenlétét megerősítő régé-
szeti feltárások ismertek. A település első írásos említése 1275-ből ismert, pecsétje 1571-ből 
származik.  

A honfoglalás korában az Aba nemzetség telepedett le a térségben. Feltehetően a honfogla-
lókkal együtt érkeztek,- a hozzájuk „út közben” csatlakozó,- palócok is. A forrásvizekben bő-
velkedő hegylábi tájon az erdők, legelők jó lehetőséget nyújtottak a vadászatra és az állatte-
nyésztésre. Későbbi fejlődést megalapozták a vulkanikus kőzeten kialakult talajok, a mező-
gazdasági művelésre alkalmas lankás domboldalak.  

A kora középkorban, 1100-1200-as évekre a dombtetőkön kisebb lakott helyeket építettek fel. 
A falu központban lévő dombon és annak lábánál alakult ki Nagy- és Kis- tarján település 
(Tharian Maior és Minor). A Bocskai-Aradi-Petőfi utcák által határolt területen a középkorban 
kisebb templom, s körülötte temető volt, ehhez csatlakoztak a lakóházak. A közigazgatási te-
rületen belül még négy kisebb, a középkorban lakott helyet, települést tártak fel.(lásd a mellé-
kelt ábrát)  

A falu 1451 és 1560 között mezővárosi rangú volt. Feltehetően, a községet a tatárjárás és a 
török hódoltság idején érték támadások, de a lakosság nagyrészt megmaradt. Írásos emlékek 
vannak a törököknek fizetett adókról, feljegyzések szólnak a korban elterjedt kadarka szőlőfaj-
ta telepítéséről. Az egri vár ostromával egy időben, 1596-ban a falut tűzvész pusztította el.  

Gyöngyöstarján az 1600-as évektől a többször előforduló árvizek, kolera járványok és XIX. 
századi filoxéra vész ellenére folyamatosan fejlődött napjainkig. A fejlődés egyik mozgató ere-
je Gyöngyös közelsége volt, ahol már a XVII. század elejétől megkezdődött a borkereskedés, 
a falu számára megfelelő piaci lehetőségek voltak. Az itt élők jól kihasználták a természeti 
adottságok előnyeit, s a gazdálkodók mindig új lehetőségeket találtak a megélhetésre, a falu 
fejlesztésére. A vadászat és az állattartás mellett a XVI. századtól megkezdődött az intenzí-
vebb a borkereskedés, a XX. század elejétől az erdőgazdálkodás.  

Az 1750-es évektől a katonai térképeken nyomon követhető a település épített környezetének 
fejlődése. Addigra a kis középkori településből több utcás falu épül ki a patakok között. A Do-
bó utca környékén sajátos faluszerkezet rajzolódik ki, amely feltehetően - a palóc szokások 
szerint - nagycsaládos portákból állt. A lazán elhelyezett házak között alakult ki később a mai 
úthálózat. A Haller pince és mellette a templom környéke rátelepült a középkori településre.  

A mai településen a régi faluszerkezetet a Dobó István és a Deák Ferenc utcák s azokról indu-
ló sugaras kivezető utak nyomvonalai őrzik. A belső településrészek beépítése az elmúlt év-
században már átépült, de a központ felöl kifelé haladva a régi utcák mellett ma is sok olyan 
épület áll, melyekben már 150-200 éve is laktak.   
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Gyöngyöstarján történelmi összefoglaló 

/Forrás: helytörténet, internet, tervtári kutatás/ 

  Események, tulajdonviszonyok emberi lábnyom 

honfoglalás 

kor előtt 

avarok 

Feltételezhetően, a mai Gyöngyöst és a környező kis települése-

ket Kr. u. 700-800 év között avarok alapították. Emléküket ma is 

őrzik a hagyományok, s talán azok az óriási kőgátak, melyeket 

avargyűrűk néven emlegetnek. Egy részük Bene, Gyöngyös-

solymos, Gyöngyösoroszi és Gyöngyöstarján mellett vonult s 

maradványaik ma is láthatók.  

 

900-1000 Honfoglalás kora, Aba nemzetség   

1000-1200 Árpád-kori várak közé sorolja a Világos-hegy tetején lévő kő-

építményt vagy (képződményt) Dénes József. A felszínen az 

Árpád kor második feléből fehér színű, korongolt cseréptöredé-

keket és égetett paticsokat találtak. Forrás: Szádeczky-Kardoss 

Géza: Várak a Mátrában  

vár,  

kisebb lakóterületek 

templomok 

  

1200-1400 1241-42-ben „tatárjárás”, nyomát népi mondák, hagyományok 

őrzik: 

 Les-hegy, innen kémleltek az Alföld felé, hogy jönnek-e 

a tatárok. 

 Lógi-kút, amelyből az 1900-as évek elején egy harangot 

emeltek ki, melyet a monda szerint,- a tatárok miatt tet-

tek a kútba. A harang ma a templomban, a szószék alatt 

van. 

A település első írásos említése 1275-ben történik Tharian Maior 

és Minor néven. 

A mai belterületen 2 lakott helyet azonosítottak.   

A külterületen még négy település nyom. Ezek között az egyik 

Fajzatpuszta, ahol ekkor egy szerzetesrend élt, 

A XIII. században szőlőtermelésről, gyöngyösi borvidékről tesz-

nek említést az írások. 

1332-ből származó oklevél a területen plébániát említ, a két falu-

részt együtt Tarján néven, 12 portát írnak le. 

1383 után a település a Széchényi család birtokában volt. 

 

 

 

 

 

 

Kis és nagy Tarján 

község +4 lakott hely 

 

 

 

 

nagyobb templom a 

mai helyén 

1400-1600 1451-1560 között oppidiumként említik az okmányok, amely me-

zővárosi rangot jelent.   

  

1536-ban védelmi rendeletet kapott Gyöngyös város a borkeres-

kedésre, ez a település szőlő és bortermelését is fellendítette. 

1571-ből származik a falu és egyben a megye első, megmaradt 

pecsétje  

Széchenyi László fiú utód nélkül maradt, fiúsíttatta lányait, Hed-

viget és Annát. Az ők leszármazottjai örökölték a falut és a hozzá 

tartozó földeket. (Losonczy és Országh család)  

 

1550-ben az adó leírások alapján, a török bégnek a szőlőterme-

lés, az állattartás (juh, sertés, széna), a méhészet, a szántó terü-

leteken termelt búza és a malom után fizettek adót. 20 családos 

férfit írtak össze. A hagyományok szerint, ekkor honosították 

meg a kadarka borfajtát. A török megszállás alatt nem néptele-

nedett el a falu. A török támadásoknál, nem menekültek el, a 
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lakosság sziklába vájt pincékben rejtőzött el.  

A község a török hódoltság idején, 1571-ben veszítette el mező-

városi rangját.  

1596-ben, Egri vár ostromának idején,- tűzvész pusztította el a 

falu házainak jelentős részét.  

leég a falu 

1600-1700 Az újjáépítés után, fejlődés indult el. 1605-ben 31 jobbágy fizetett 

gabonaadót, 16 szőlősgazda volt. 

1606-ban a Török család birtoka felaprózódik. Örökösök: Haller, 

Dósa, Bossány család és a gimesi Forgách, Fajzat puszta jezsui-

ta birtok. 

Gyöngyösnek 1608-ban szabad borkereskedési engedélyt ado-

mányoztak. Ez Gyöngyöstarjánt is jobb helyzetbe hozza. 

1660-ban kétosztályú fiúiskola indult 170 tanulóval. A település 

fejlett iparral és mezőgazdasággal rendelkezett. Volt lignitbányá-

ja, téglagyára, agyag- és homokbányája, kőbányája, serfőző 

háza valamint szívógáz- és vízimalma. 

1682-ben Lipót császár hadiszolgálatra hívta a falu nemeseit, 

lakosságát, többen elmenekültek a katonaság elől. 

1696-ban 20 házas, 15 házas zsellér, 12 házatlan zsellér fizetett 

adót. 

 

 

 

 

 

 

iskola, bányák, tégla-

gyár, serfőzőház, 

malom 

1700-1800 betelepítés (?), németek 

1701-ben 73 jobbágy családot írtak össze. 

Az 1700-as években a fejlett borkészítés és a közeli gyöngyösi 

borpiac helyhez kötötte az embereket. 

A gyöngyösi bortermelők régente főleg a fehér szőlőfajokat mű-

velték s ezek között rajnai fajokat is, a melyeket Haller Antónia 

férje báró Brudern József telepítette be gyöngyöstarjáni szőlejé-

be.  

  

1740 Haller pince    

1747-53 barokk temp-

lom, plébánia, 

altemplomban kripta 

1773-ban Fajzat 

pusztai kastély kas-

télyt, angolpark   

Brudern József rajnai 

fajokat telepít 

  

1771-es úrbéri rendelet nyomán kijelölték a falu portáihoz tartozó 

földterületeket, házanként erdőt, 12 kaszás rétet, 28 kishold 

szántót mértek ki. 

1800-1900 1847 Tagosítási eljárás („földcsere”) Földrendezés 

1848-as események hallatán lázadás a földrendezés ellen, 5 

embert statáriális bíróság elé állítanak(?!) 

1848-ban a szabadságharcban 12 falubeli katona esett el, emlé-

kükre utcát és teret neveztek el a XX. században a községben. 

1838, 1863,1873-ban kolera járványok pusztítottak a faluban. 

Több mint 200 ember halálát okozta a kór. S a helyzet csak rom-

lott, mikor a hegyekben eredő patakok többször elöntötték a mé-

lyen fekvő területeket.  

Kolera járványt népi mondák, hagyományok is őrzik: 

 A tehenek átjártak a temetőn és visszahurcolták a kór-

okozókat, új behajtási utat jelöltek ki. 

 a pap kérésére fogadalmat tettek a férfiak, ha elmúlik, a 

járvány minden szombaton 12-órai harangszó után fel-

mennek a “Mulató-hegye”. Egy idő után szokássá vált, 

hogy mindig hosszasan mulattak ott, így betiltották ezt a 

dáridózást. 

1866-ban a község határában 271 hektár szőlőültetvény volt 

nagyrészt kékszőlő fajtákkal. 

1873- mátrai betyárok fosztogatása 

1880-90 (?) filoxéra járvány a teljes állomány kipusztult. 

 

 

 

 

 

 

  

kórház  

  

vízrendezés 
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A század végén a kezdeti nehézségek után nagymértékű szőlő-

telepítésbe kezdtek. Az újratelepített szőlőben több amerikai fajta 

volt. 

szőlőtelepítés 

1900-1950 Tulajdon és földrendezés 

Az 1900-as évek első felétől Borhy Györgynek volt itt nagyobb 

birtoka. Borhy elsősorban tervszerű erdőgazdálkodást honosított 

meg. 

1903-ban megalakul a helyi szociáldemokrata párt, május 1-én 

az 1848-as elesettek emlékére a Hősök utcáját és teret nevez-

nek el, emlékművet állítottak. 

1905-ben a bortermelés értékesítésére alakult Gyöngyösön a 

Gyöngyös-Visontai Bortermelők Szövetkezete. 

„Elnöke: Borhy György cs. és kir. asztalnok, nagybirtokos s 

Török Kálmán prépost, főesperes, plebános, orsz. képviselő; 

igazgatója Hajduska Rezső. 

A szövetkezetet, alapszabályainál fogva, nem lévén alkalmas 

a nagyobb forgalmazásra, hamarosan részvénytársasági 

alapra szervezték át. Az ország legjelentősebb értékesítő 

szövetkezetei sorába emelkedett; mint borszövetkezet pedig 

hazánkban páratlanul áll. Szüreti és pince berendezésénél a 

modern technika eszközei érvényesülnek, a mennyiben a 

szőlőmalmok, sajtók, szívók motorikus erővel működnek.” 

I. világháború, hadkötelesek bevonulása, közülük sokan meghal-

tak a háborúban, hadifoglyok lettek. 1918-ban visszatérők nagy 

nyomort találnak a faluban. 

Tanácsköztársaság alatt szervezkedés,  

Román megszállás, Horthy bevonulás. Többen 1-2 éves fogsá-

got kaptak a szervezkedések miatt. 

Kommunista elhivatottságúak dalárdát alapítottak. 

1926-ban a község határában, a Sósi-réten Borhy György nagy-

birokos romantikus- szecessziós stílusjegyeket hordozó vadász-

kastélyt építtetett.   

1930-ban már 721 hektár szőlőterület volt Gyöngyöstarján hatá-

rában, nagyrészt fehér borszőlőfajtákkal betelepítve. 

A II. világháborúba sok helybéli lakos vett részt. 

Zsidó kitelepítés, 

1944. november 22. szovjet csapatok bevonulása, hadszíntér (?) 

hadifoglyok, „málenykíj robot”. 

1945 földosztás 

németek, „kulákok” kitelepítése (34 fő), visszajöttek(?) 

több párt alakul: Magyar Kommunista Párt, Polgári Demokratikus 

Párt, Parasztpárt, Kisgazda Párt, Szociáldemokrata Párt 

 

Borhy György erdő-

gazdálkodás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1926 Kastély, kastély 

park 

Gazdasági épületek 
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1950-1989 Részlegesen kiépül a villany hálózat. 

1961. január 6-án megalakult a "Győzelem" MGTSZ 2830 hektá-

ron, több kollektivizálási kísérlet után, a falu gazdái ellenállását 

legyőzve. 

1963-ban új szőlőtelepítés és a termelés gépesítése indult el.    

1960-1980 közötti időszakban a falu a környező településekhez 

képest kiemelt szerepben volt, TSZ központ. 

Gyöngyösön és környékén „erőltetett” iparosítás, betelepítés. 

1970-ben a településtől délnyugati irányba 20 hektáros tavat 

alakítottak ki.  

1975-ben Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata és Szűcsi termelőszö-

vetkezetei szövetkeztek "Mátrai Egyesült MGTSZ" néven. 

1984-ben a TSZ korszerű palackozó üzemet épített, így faluba 

került a nagypince bővítésével a három község szőlőfeldolgozó 

kapacitása. 

1989-ben nagy árvíz volt, ezután megkezdték a patakok újabb 

szabályozását. 

 villany hálózat 

  

 

Új utcák, lakóterület 

fejlesztés 

Művelődési ház, or-

vosi rendelő, óvoda, 

Öregek napközi ott-

hona 

víz és telefon 

TSZ központ, telep 

új iskola, posta, óvo-

dabővítés, útburkolás, 

gátak, közvilágítás 

1984 palackozó üzem 

vízrendezés  

1989-2000 A rendszerváltás után a mezőgazdasági nagyüzem összeomlott, 

a felszámolás során eszközei magánkézbe kerültek, a palackozó 

máig vitatott körülmények között egy tűzesetben megsemmisült.  

Szőke pincészet  

Az 1990-es években sokan költöztek be Gyöngyösről, a főváros-

ból. Kulturált kertvárosias beépítés alakult ki a falu észak-keleti 

részén. 

Kőbánya üzemel, ehhez új, megerősített burkolatú földutat épí-

tettek ki a falu keleti határa mellett. 

Kiépült a községi szennyvízhálózat, a vezetékes gáz, és a tele-

fonhálózat. 

A hősi halottak tiszteletére áldozati emlékmű készült, 

A római katolikus templom külső tatarozást kapott. 

Újabb utak, járdák épültek, illetve felújításra kerültek. 

Működésbe lépett a kábeltelevíziós rendszer. 

1998-ban 15 község Mátraaljai Borút Egyesületet hozott létre.   

 

 

 

 

 

lakóházak, új utcák 

szennyvíz hálózat, 

gázellátás, útépíté-

sek, kábel tv 

 

emlékmű kereskedő-

házak 

borút 

2000-2013 
Andezit bánya, 

A polgármesteri hivatal és intézményeinek korszerűsítése.   

Tarján Klub, park 

Templom kivilágítás, közpark 

Pajtaszínház 

fogorvosi rendelő 

Útépítések, Klubház, 

pajtaszínház. 
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Tulajdonviszonyok 

 

 F A J Z A T P U S Z T A  F A L U  F Ö L D J E I  

X. sz.  Aba nemzetség 

  Tarján György 

XIII. sz.   Tarján György 3 fia 

1383 egyházi, Királyi, földek Széchenyi család (?)  

1450  

Lorántffy Zsuzsanna 

Széchenyi László  

Széchenyi László Lányai: Hedvig és Anna 

Losonczy Albert és Sz. Hedvig   Guthi Országh János és Sz. Anna 

 református egyház             Losonczy Anna                 Országh Kristóf, Országh Borbála 

1570  Ungrád Kristóf egri várkap.és L.Anna    0    Török Ferenc és O. 

Borbála 

Hommonay, Várady család 

 Pázmány Péter (egyházi)                                                         Nyáry Pál és Török Zsuzsa 

1647  jezsuiták használják 

(Fajzat) 

Forgách,.................................... Dósa, Bossány, Haller családok 

                                    Koháry 

1724  Almássy gróf (Fajzat) gróf Forgách,                                                        báró Haller Miklós 

1771 Úrbéri földrendezés 

1788  Almássy Ignácz (Fajzat) 

(193) 

 3 Forgách gróf(699),        Haller Antónia. és báró Brudern József 

(302)  

6 kisnemes birtokos (132)  telkes jobbágyok 

1797  Almássy Ferenc (Fajzat)  3 Forgách gróf,           báró Haller Antónia és báró Brudern József   

15 kisnemes birtokos, falu, 52 telkes jobbágy 

1836  Almássy Ferenc (Fajzat) Forgách grófok                     Eszterházy,Draskovich, Orczy család  

telkes kisnemes birtokosok, falu, jobbágyok                                                         

1905-  föld és tulajdonrendezés 

1910 Skultéthy Borhy György (1562) Volman Kázmérné (1135) Borhy Miklós (708)  

Mátrahegyaljai RT (298) Grosmann Sámuel (236), Kisnemes birto-

kosok, 

1936  

 

Borhy György (1534) Volman Renie (680) Borhy Miklós (780)  

Osváth István (168), Kovács Bálintné (120) középbirtokosok,        

1945                          földosztás 

1959 Termelő Szövetkezet 

1963 MGTSZ 

1989 földrendezés, kárpótlás, TSZ vagyon 

2000 12 borász 

(zárójeles számok, kataszteri holdban értendő terület nagyságok)  
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Falufejlődés szakaszai  
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Épített értékek, műemlékek 

 

Római katolikus templom (M)  

1747 és 1753 között épült barokk épület. A templom egyhajós, hom-

lokzati, fehér számlapos órával ellátott tornyos, félköríves szentélyzá-

ródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős keletelt templom. A 

szentély É-i oldalán 2 szintes, kontyolt tetős sekrestye, a D-i oldalon 

földszintes, kontyolt tetős bővítmény. 

 

Haller pince (M) 

Legmélyebben a Haller pince található, amely jelenleg 570 méter 

hosszú egyenes ágú pince. Ez Közép-Európa leghosszabb egyenes 

ágú pincéje, ahol jelenleg 170 darab 60-100 hektoliteres fahordó áll. 

A Haller pince fölött az Adorján pince húzódik, mely korábbi borke-

reskedő tulajdonosáról kapta nevét. 

Ezen pinceág mellett és fölött található egy félig földbe süllyesztett 

bortároló csarnok. A pincekomplexum jelentős értéket képvisel mind 

turisztikai, mind borászati szempontból.  

 

Borhy kastély és park (M,Te) 

1926-ban épült vadászkastély a község határában, a Sósi-réten. 

Az épület romantikus- szecessziós stílusjegyeket hordoz. Az épü-

letet ölelő parkot részben az erdő meghagyásával, részben tele-

pítésekkel alakították ki. A park francia kertépítés jegyeit őrizi. A 

fái között több száz éves tölgyek is láthatók. Az épület műemlék, 

a park helyi védettségű természetvédelmi terület  
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Fajzatpusztai kastély (Te)  

1328-ból említik először írásos emlékek a pusztai 

lakott helyet, attól kezdve, Fayzad néven is szere-

pelt. 1733-ban épült a klasszicista stílusú földszin-

tes kúria. Körülötte a rendezett parkot részben az 

angolkertek, részben a francia kertek hagyományai 

szerint alakították ki. A magántulajdonú épület 

nincs országos védelem alatt, kertje helyi termé-

szetvédelmi terület.  

  

 

A település fejlődése 1780-tól 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első katonai térkép, 1780-84 a falu belső út hálózata és beépítés épül ki. „Haller-korszak” pin-

ce, templom, plébánia épületek már állnak. 

A település palóc, népi építészeti értékekben gazdag.  
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Második katonai térkép 1800-as évek első feléből származik, az utcák tovább épültek. Kiala-

kult a Széchenyi és az István utca egy-egy szakasza, melyek máig őrzik a hagyományos be-

építés jellegét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX. század végén készült a harmadik katonai felmérés. A Széchenyi, István, Dobó, Kossuth, 

Hősök útjai épültek be.  

XX. század fordulóról származik a IV. katonai térkép. A térképen új elem a Damjanich utca 

menti beépítés.  
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1.3. Településszerkezeti adottságok, területhasználat 

1.3.1.Térségi kapcsolatok 

Gyöngyöstarján az Észak-Magyarországi régióban, Mátra déli lábánál található, Az ország 

kistájainak katasztere szerint: 

- a település erdővel borított északi fele a Magas-Mátra, 

- a déli fele (a belterülettel együtt) a Déli-Mátra kistáj része. 

Gyöngyöstarján Budapesttől mintegy 80 kilométerre keletre található, a térségi központtól, 

Gyöngyöstől 7 kilométerre. 

Közigazgatási besorolás szerint a község az Észak-Magyarországi régióban, Heves megyé-

ben, a Gyöngyösi járáshoz tartozik. A Mátra délvidékéhez tartozó, kisebb településeket tömö-

rítő kistérség része.  

Szomszédos települések: 

- Gyöngyös, 

- Nagyréde, 

- Gyöngyöspata, 

- Pásztó-Hasznos, 

- Gyöngyösoroszi, 

- Gyöngyössolymos. 

A település országos és nemzetközi kapcsolatait az M3-as autópálya biztosítja, mely csak 

Gyöngyös külső területeinek érintésével érhető el. A falut a mátrai turizmus fő útjai elkerülik. A 

környező települések megközelítését elsősorban, a Gyöngyöst - Szurdokpüspökit és Salgótar-

ján összekötő,- a 2406-os számú út biztosítja. Innen két bekötőúton át érhető el az autóúttól 

északra fekvő települési belterület. Az északra és keletre lévő településekhez a faluból burkolt 

út nincs. A település zsákfalunak mondható. Vasútvonal a településhez nem vezet. 

 

1.3.2. Külterületi tájhasználat 

Gyöngyöstarján külterületét észak-északnyugat – dél-délkeleti irányultságú folyóvizek vájta 

völgyek tagolják. Tarján-patak a forrásokban, vizekben gazdag térség fő vízfolyása mely má-

sik három kisebb vízfolyás (Lógi, Csege és Meggyes patak) vizét gyűjti össze.  A település 

legmagasabb pontja az északon, a Hasznosi külterületi határon lévő, Tót-hegyes 815 m Bf. 

magasságú hegycsúcsa, a déli területek felé lejtő domboldalak legalacsonyabban 150 m Bf. 

4679 hektár nagyságú külterület északi részei meredekebb, erdővel borított hegyoldalak. A 

települést szőlők, gyümölcsösök veszik körül. A déli, lankás területeken szántó művelésű föl-

dek találhatók. Állattartás csak a Csordadelelő puszta körül van. 

A település északi külterületének nagy részét erdőterületek borítják. A Mátra emelkedő hegy-

oldalán a helyi klímának megfelelően változik a vegetáció, Gyöngyöstarján területén jellemző-

en tölgyerdők, vegyes tölgyes társulások találhatók. Az erdőterületek Natura 2000, Ökológiai 

hálózat és tájképvédelmi kiemelt övezet alá tartoznak. A területhasználati besorolásuk védett 

erdő, a tájkép védelme érdekében az erdőgazdálkodás során a tarvágást kerülni kell.  

A Mátraalja borvidékhez tartozó településen a hegylábi területeket nagy kiterjedésű szőlőterü-

letek találhatók. A TSZ időszakból megmaradt birtokszerkezetre a nagytáblás telepítés, műve-

lés jellemző. A gondozott szőlőterületek a mezőgazdasági gépek miatt széles utakkal feltártak.  
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A településen megfigyelhető, hogy az egy tagban megművelt szőlőterületek a térképen több 

10 nadrágszíj-parcellából állnak. Valószínűleg a tulajdoni hányad, kárpótlások miatt a máig 

egyben kezelt-művelt terület a földhivatali alaptérképen kistelkes terület képét mutatja. 

A tájszerkezetben a szőlőtáblákhoz hasonló gyümölcsösök is megtalálhatók. A település déli 

hegyoldala az almatermesztésre, egyéb csonthéjas gyümölcsök, megtermelésére is rendkívül 

alkalmas.  

A településszerkezeti terv a nagytáblás művelésű telkeket az általános mezőgazdasági területi 

besoroláson belül szőlő/gyümölcsös területfelhasználási egységbe sorolja.  

Gyöngyöstarján külterületén három volt zártkerti besorolású kertes területrész található. Két 

terület a belterülettől északra, a Sósi rét felé vezető út mellett található. A harmadik, Gyöngyös 

határában lévő területegység a település belterületétől elszakadt, a 2406 sz. főútról a Kőszállí-

tó úton illetve a szennyvíztisztító felé vezető úton közelíthető meg. A területek vegyesen mű-

veltek, beépítés csak az északi nem jellemző. 

A belterülettől északra nagyobb egybefüggő területen találhatók legelők, parlagok. A Hosszú 

hegy – Mulatódomb - Köves-hegy területén a sekély termőrétegen gyepek alakultak ki, azon-

ban a legeltetés nem jellemző. A legeltetés hiányában a területen megindult a cserjésedés, 

egyre nagyobb bozótosok alakulnak ki. A területek hasznosíthatók lennének extenzív legelte-

téses állattartással és kaszálással, ami a természetvédelmi céllal összhangban a gyepes tár-

sulás megőrzését tenné lehetővé. 

A település külterületének déli részén, a hegylábi területeken jó minőségű szántóföldek talál-

hatók. A területen elsősorban gabonatermesztés folyik, de még ezen a viszonylag sík terüle-

ten is találhatók szőlőültetvények. A művelt földeken beépítés csak néhány tanyán jelenik 

meg. A mezőgazdasági utak mellett nem jellemzők a mezsgyék, fasorok, amelyek a tájat ta-

golnák. 

A tájszerkezetet meghatározó észak-északnyugat –dél-délkeleti patakvölgyek, vízmosások 

egyedi és értékes ökológiai rendszerek. A vízfolyások melletti területek fontos szerepet játsza-

nak a település csapadékvíz elvezető rendszerében, a növényborítottság megtartása a víz-

visszatartást fokozza, így csökken a leérkező víz mennyisége. Ezt szolgálja a belterülettől 

északra lévő záportározó is, amelyek az időszakos vízvisszatartás mellett a hordaléklerakást 

is lehetővé teszi. A patakparti területek rendezése, zöldfelületek, gyalogutak és 

természetközeli mederszakaszok kialakítása lehetővé tenné a folytonosság megteremtését. 

Gyöngyöstarján területén a Miskolci bányakapitányság adatszolgáltatása alapján 5 bányatelek 

található: a Füledugó II-III andezit bányák, Csege-patak nemeskvarc bánya, Gyöngyösoroszi 

ércbánya, Nagyréde lignit előfordulás. 

A bányatelkek közül a települést érintő bányászati tevékenység csak a II. és III. andezit jelű, 

Füledugó bányán zajlik. A bánya a Csege patak völgyében a belterülettől északra helyezkedik 

el. A település belterületét a bánya teherforgalma nem terheli, mert a szállító járművek az e 

célra épült elkerülő utat használják. A bányatelek teljes területének letermelése a Mulató domb 

sziluettjének megváltozását eredményezheti, ez mindenképpen kerülendő. 

Több bányászattal korábban érintett terület van még a településen, ezek közül az egykori ho-

mokbánya rehabilitálása megvalósult. 

A mezőgazdasági termeléshez és állattartáshoz kapcsolódóan majorok, lakott helyek jelennek 

meg a tájban. A működő telepek mellett a tulajdonos helyben lakását lehetővé kell tenni, ettől 

válik életképessé a gazdaság. További birtokközpontok megvalósítása is támogatható, ame-

lyek a helyi terményraktározás és feldolgozás épületeit is magukba foglalhatják. 
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A majorok mellet két kastély is található itt: a Fajzatpusztai és a Sósi-réti kastélyok. Mindkettő 

fejlesztési potenciált jelenhet, az épületek maguk, és az őket körülvevő kert is vonzerőt jelent-

het, jelenleg alulhasznosítottak. 

1.3.3. Területhasználati kimutatás, biológiai aktivitás érték 

 Gyöngyöstarján község teljes közigazgatási területére készült kimutatások a jelenlegi terület-

használat alapján kerültek összeállításra. A településrendezési terv készítése során a megyei 

tervek és a tervezett fejlesztések összehasonlítását szolgálják. 

 

Meglévő 

 

Terület 
[ha] 

Értékmutató 
BA 

érték 

Beépítésre szánt területek 
   

falusias lakóterület 160,0 2,4 384,0 

településközpont vegyes terület 3,0 0,5 1,5 

gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terü-
let 

64,0 0,4 25,6 

különleges beépítésre szánt terület - te-
mető, kemping 

47,0 3,0 141,0 

mezőgazdasági célú gazdasági terület 16,0 0,7 11,2 

Beépítésre nem szánt területek 
   

zöldterület, közpark 1,2 6 7,2 

erdőterület 1828,0 9 16452,0 

általános mezőgazdasági terület 1635,9 3,7 6052,8 

kertes mezőgazdasági terület 100,5 5 502,5 

Mezőgazdasági terület, szőlő gyümölcsös 614,0 3,7 2271,8 

vízgazdálkodási terület - állandó vízfelület 36,0 6 216,0 

utak, közlekedési terület 133,0 0,5 66,5 

Összesen 4638,6 
 

26132,1 

1.3.4. Zöldfelületi rendszer 

Gyöngyöstarján községben a zöldfelületi rendszert a teljes közigazgatási területre értelmezve 

alapvetően magas a zöldfelület-arány (kül-, belterület együttvéve), ezen belül túlnyomórészt 

mező- és kertgazdasági területek, ill. erdőterületek találhatók. Relatív alacsony a közcélú, 

közhasználatú zöldfelületi hányad a belterületen, amit részben ellensúlyoznak a laza beépíté-

sű lakóterületek kertjei.  

A település zöldfelületi rendszerének meglévő fő elemei:  

Vízfolyások és parti sávjuk 

A település vízfolyásai a belterületen burkolt mederben folynak, pari sávjuk is sok esetben 

burkolt közlekedési terület. A patak menti területek jelentős fejlesztési potenciált hordoznak, 

zöldfelületi értéket képviselhetnének. 

Völgyi tó 

A Település belterületének határában lévő mesterséges tó a Mátrából érkező csapadékvíz 

hordalékának lerakását szolgálja.  
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A település számára fontos közösségi terület, majális helyszíne, gyülekező hely, a tó részben 

feltöltődött.  

Sportpálya 

A belterület déli részéhez kapcsolódó focipálya, sportterület a Tarján patak partján, az iskolától 

délre helyezkedik el. 

Játszóterek 

A belterületen, civil kezdeményezésre két játszótéret avattak fel a 

közelmúltban. Az EU-s szabványoknak megfelelő, gondozett terek 

jól használhatók.  

Iskolakert 

Az általános iskola kertje a sport és az iskolai kisebb rendezvények 

megrendezésére, lebonyolítására alkalmas. A sportfunkciók kiegészítésére a délre lévő foci-

pálya, sportpálya áll rendelkezésre. A gyepes focipálya a patak mellett található egy zsákutcá-

ból közelíthető meg. 

Mindenszentek római katolikus templom kertje 

A templomdomb, a templom körüli kert idős faegyedekkel, értékes növényzettel borított.  

Temető 

A Petőfi út végén, a település északi végében helyezkedik el a temető. A területen értékes fás 

szárú növényzet található. A település szempontjából az elsődleges kegyeleti funkció mellett 

védelmi szerepet is betölt, mert a kőbánya és a lakott területek között fekszik. 

A közterületi zöldfelületek funkcionálisan kielégítik a település rekreációs igényeit, azonban 

elhelyezkedésük zárványszerű. A központban lévő kisebb zöldfelületek rendezvényekre nem 

alkalmasak, reprezentatív funkciót nem töltenek be, így a hasznosított zöldfelületek a látogató 

számára rejtve maradnak. A belterületen hiányoznak az utcasorfák, szép fasorok, utakat kísé-

rő zöldfelületek.  

1.3.5. Belterület, közterületi és beépítési struktúra 

Gyöngyöstarján a Tarján és Meggyes (Csege) patakok összefolyásánál a Mátra délre lejtő 

hegylábánál épült ki. Az erősen tagolt faluszerkezet szépségét a változatos magasságok és a 

fel-felbukkanó patak adja. A belterületen a központi részektől észak-nyugatra lévő területeken 

meredek domboldalak osztják fel a beépítést. 

Domboldalakra felfutó sugár irányú utakat a Dobó István és a Deák Ferenc utcák által alkotott 

gyűrű kapcsolja össze. Találkozási pontban alakult ki a falu régi központi tere a templom előtt, 

innen indultak a pincesorhoz és a temető felé vezető utcák (Aradi, Bocskai, Brassó utcák). A 

régi falu szerkezet a teher és gépkocsi forgalom miatt átalakult, néhány utcát lezártak és má-

sokhoz új megközelítést nyitottak (Széchenyi, Aradi). A XIX. század végétől épült ki a Petőfi 

utca, amit a XIX. század végétől, a kolera járvány után kezdtek el használni. (egyik oldalon 

máig sincs beépítés).  

A faluszerkezet a XX században kibővült. A század elején megerősödött a Petőfi- Hősök útja 

nyomvonal jelentősége, elsősorban Borhy György fejlesztései miatt volt szükség szekérrel 

járható útra a tanya,- a kastély és az erdő között. A század második felében a Petőfi és Rákó-

czi úttól keletre lévő lankás területen hálós úthálózatú beépítése jött létre. A falu úthálózatának 

bővülés mellett az épületek száma nőtt, a beépítések jellegében is változások figyelhetők 

meg. A lakóterületek hagyományosan oldalhatáronálló, földszintes, nyeregtetős hosszházas, 

falusias beépítések. A főutcák mellett több kétszintes, tetőtér beépítéses kisvárosias jellegű 
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épület épült. Az újabb beépítések egységes utcaképet alkotva, szép kertvárosias területek 

benyomását keltik. 

A faluközpont széttagoltan helyezkedik el. A polgármesteri hivatal előtt a Jókai térhez két ki-

sebb térbővület és a buszmegálló tere, valamint a templom tér kapcsolódik. A terek mellett és 

a Dobó utcán álló intézmények együtt alkotják a falu központját. Gyöngyöstarján alapellátás 

tekintetében önellátó, a faluban általános iskola, óvoda, körzeti orvos, posta, takarék szövet-

kezet és művelődési ház is működik  

Belterületen a faluképet, a „templom dombra” felépült üzemi területek nagyon meghatározzák, 

elsősorban a nagy fémtartályok látványa zavaró. A Dobó utcában működő gyártelep környezet 

idegen beépítése kevésbé látható a közterületek felöl.  

A faluban a legtöbb pince a Meggyes patak völgyében a sziklás hegyolda-

lakban található. A XVIII században készült Haller pince a különböző ma-

gassági szinteken kialakított pincesorok alatt, közel merőleges irányban 

húzódik, Petőfi utca sarkától egészen a falu északi széléig. A pincék fel-

építménye változatos a Széchenyi utca mellett magasabb borházak épül-

tek, a Brassói utca környékén zártsorú. oromfalas „pince utcák” vannak, 

míg az északi részeken csak kapuk jelzik a bejáratokat. 

PINCÉK A SZÉCHENYI UTCA KÖRNYÉKÉN 

  

                       borház                                                   oromfalas földszintes pincesor  

                      földbe vájt pincék                                 fölldalatti üregek 
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1.4. Építészeti arculat 

Az elmúlt évszázadokban a térség jellegzetes beépítése a kőfalakra épített, nyeregtetős pa-

rasztház volt, melyet eleinte széles előre ugró eresztvényekkel alakítottak ki, majd később 

oldaltornáccal építettek meg. A lazán elhelyezett épületek között csűrök, istállók és egyéb 

gazdasági épületek voltak. A tájba illő beépítés a falu külső részein még érzékelhető, de a régi 

hagyományos parasztházak több formája is fennmaradt. A múlt század első feléig ez a beépí-

tés volt a jellemző. A XX. század elején a belterületre kerültek az állatok és a takarmányt is a 

háznál kellett elhelyezni, elterjedtek a sátortetős épületek. A század második felében a fő út-

vonalak központhoz közel eső részein a már beépült ingatlanokon átépültek részben az árvi-

zek, belvizek miatt is). Így több helyen látható egymás mellett a hagyományos földszintes 

hosszház, a sátortetős század eleji beépítés és a 60-70-80-as években épített emeletes ház  

-  Palóc építészeti hagyományok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- pincék 
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- sátortetős "kockaházak"                  - emelet, tetőtér  

-  

 

 

 

 

- újabb beépítéseket egységes, rendezett utcakép jellemzi. A házak formavilága hasonlít a 

régi épületekre, de arányrendszere eltér.   

 

 

 

 

 

 

- az intézmények általában földszintesek, vagy egy emelet magasak. Rendezett, gondozott 

házak, építészeti kialakításuk a homlokzatok felújításával javítható lenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ipari épületek sivár építészeti környezetet hoznak létre, a dombtetőre épített tartályok, 

csarnokok uralják a faluképet. 
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1.5. Térségi tervek 

 

1.5.1. Országos Területrendezési Terv Szerkezeti terve 

Gyöngyöstarján területét az Országos területrendezési terv erdőgazdasági térségbe és mező-

gazdasági térségbe sorolja. A települési térsége a 100 és 500 ha közötti települések közé 

esik. 

1.5.2.Heves megyei Területrendezési terv 

Megyei területfelhasználás rendszere 

Gyöngyöstarjánon egy nagyobb összefüggő belterülete és 5 kisebb külterüoleti lakott helye 

van, ezek Hagyományosan vidéki települési térségek. Ezen kívül Erdőgazdálkodási térség 

(északi rész) és Mezőgazdasági térség található. 

A megye közúthálózatának fő elemei közül a település külterületét a 2406. számú térségi je-

lentőségű mellékút érinti. A 2406 sz. út Gyöngyöst a 21. sz. főúttal köti össze, amely egy jelen-

tős észak-déli összekötő elem Hatvan és a szlovák határ között. 

Gyöngyöstarján közvetlen kapcsolattal nem rendelkezik a szomszédos Nagyréde és Gyön-

gyösoroszi felé. A zsákfalvak megszüntetésére a Megyei tervben javasolt új mellékút Gyön-

gyöstarján – Nagyréde között. A tervezett mellékút Nagyrédén keresztül a 3. sz. főút és az 

M3-as gyorsforgalmi út gyors, Gyöngyös belterületét elkerülő elérhetőségét jelentené.  

Országos kerékpárút hálózat elemei közül a Kelet-magyarországi kerékpárút Budapestről Ti-

szabecsig tervezett nyomvonala érinti Gyöngyöstarján külterületét, a közigazgatási területén a 

2406 sz. főút mellett halad. A kerékpárút tervezett útvonalának Heves megyei szakasz útvona-

la Zagyvaszántó - Gyöngyöspata – Gyöngyöstarján külterület - Gyöngyös - Markaz - Kisnána - 

Egerszalók – Eger. Térségi jelentőségű kerékpárút hálózat elemei Gyöngyöstarjánt nem érin-

tik. 
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Heves megyei Területrendezési terv Térségi szerkezeti terv – kivonat 
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1.5.3. A térségi tervek és a TSZT összehasonlító elemzése 

A térségi terv és jelenlegi Településszerkezeti tervi területhasználatok összegzését és össze-

hasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Heves megy TRT  Településrendezési terv 2004 - meglévő állapot 

Térségi övezetek 
Terület 

[ha] 

Települési  

területhasználatok 
Terület 

[ha] 
Megfelelés 

[%] 

Települési terület övezete 223,7 Beépítésre szánt területek 290,0 130% 

    
Általános mezőgazdasági 

terület 

1737,0 

  

  
  

Mezőgazdasági terület - 

nagytáblás szőlők 614,0 
 

  
  

Kertes mezőgazdasági 

terület 108,0 
 

Általános mezőgazdasági 

terület övezete 
2692,7 Mezőgazdasági területek  2350,4 87% 

Erdőterület övezete 
1710,5 

Védelmi erdőterület, Tu-

risztikai erdőterület 1828 107% 

Vízgazdálkodási térség 11,7 Vízgazdálkodási területek 36 308% 

    

Egyéb területek (közleke-

dési területek, zöldterüle-

tek, különleges beépítésre 

nem szánt) 

134,2 
 

A Heves megyei Területrendezési terv Térségi szerkezeti terv (Megyei terv) alapján a falu ha-

gyományos vidéki település. A Megyei tervben a közigazgatási terület települési, erdőgazdál-

kodás, mezőgazdasági és vízgazdálkodási térségre van tagolva. Az erdőgazdálkodási térsé-

get legalább 85%-ban erdőterület, a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazda-

sági terület, a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. A hagyományosan vidéki települési térségben ve-

gyes terület területfelhasználási egységet nem lehet kijelölni.   

A Településszerkezeti terv (TSZT) és a Megyei terv között a beépítésre szánt területek mutat-

nak eltérést, a 2004-ben jóváhagyott, többször módosított TSZT területhasználatai a megyei 

tervi térségi területhasználatoknak az előírt mértékben megfelelnek.  

A 2004-ben készült Településrendezési terv a belterület déli részéhez csatalakozva lakóterü-

let, délnyugaton gazdasági terület fejlesztésére ad lehetőséget. A megyei terv ezt a két fejlesz-

tési területet nem ábrázolja települési területként, a jelenlegi területhasználatnak megfelelően 

mezőgazdasági térségbe sorolja.  

A külterületi majorok közül a Megyei terv többet települési térségként ábrázol, a fennmaradó 

kisebb külterületi lakott vagy beépített helyek területe nem jelentős, ezért ezek beépítésre 

szánt területbe sorolása a Térségi Szerkezeti tervvel nem ellentétes. 

A Megyei terv a térségi léptékű terv a helyi patakok, vízfolyások egy részét nem jelöli (többek 

közt a Tarján patak sincs ábrázolva), a Településszerkezeti terven és a valóságban a telepü-

lés külterületén a terven jelöltnél jóval több vízfolyás található.   
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Ökológiai hálózat övezete 

Gyöngyöstarján területén Magterület és pufferterület öveze-

te található. 

 

Országos ökológiai hálózat magterületébe sorolt területen 

fekszik a Fajzati úttól nyugatra lévő Tarján patak melletti 

mezőgazdasági major. Ez a terület jelenleg is beépített, 

beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolt a ha-

tályos TSZT alapján. Az országos előírások alapján az öko-

lógiai hálózat magterületén a beépítés, fejlesztés nem le-

hetséges, de a meglévő állapotra való tekintettel a terület 

hasznosítása biztosítható 

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

Gyöngyöstarjánon elszórtan, kis foltokban található Kiváló 

termőhelyi adottságú erdőterület övezete illetve Erdőtelepí-

tésre alkalmas terület övezete 

 

 

 

 

 

 

 

Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 

Gyöngyöstarján északkeleti szélét érinti az Országos 

komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, ez a 

Gyöngyösoroszi I. jelű ércbánya bányatelke 500 m-es kör-

zetét jelenti. 
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Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület öve-

zete 

Gyöngyöstarján egész közigazgatási területe Országos je-

lentőségű tájképvédelmi terület övezetbe tartozik. 

 

 

A területen olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, 

amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennma-

radását nem veszélyezteti, az épületek tájba illesztéséről a 

helyi előírásokban gondoskodni kell.  

 

 

 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terü-

let övezete 

 

Gyöngyös közigazgatási területének nagy részén, Gyön-

gyöstarján délkeleti csücskét érinti. 

 

A területen a felszín alatti vizek védelme érdekében a 

szennyezőanyagok kibocsájtására (növényvédő szerek, 

műtrágyák, szennyvizek) fokozott figyelmet kell fordítani, 

bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni  

 

 

 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

 

Gyöngyöstarján egész közigazgatási területe Ásványi 

nyersanyag-gazdálkodási terület övezetbe tartozik. 

 

A bányaterületeket a településrendezés eszközeiben a 

tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az 

építési övezetre vagy övezetre szabályokat kell megállapí-

tani. 
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Földtani veszélyforrás területének övezete 

Gyöngyöstarján északi fele Földtani veszélyforrás terüle-

tének övezetébe tartozik, itt beépítésre szánt terület csak 

kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Széleróziónak kitett terület övezete 

Gyöngyöstarján északi fele Széleróziónak közepesen ki-

tett terület övezetébe, déli fele Széleróziónak erősen kitett 

terület övezetébe tartozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura 2000 területek 

Gyöngyöstarján északi, erdővel borított része Natura 

2000 terület közösségi védelem alatt álló területnek. 

Különleges madárvédelmi terület (SPA) a Mátra hegység, 

amely fészkelő és táplálkozó helyet biztosít sok védett 

madárfajnak.  

Különleges természetmegőrzési terület a községben 

(SCI) Világos-hegy és Rossz-rétek területegység, amely 

értékes növénytársulások, védett fajok élőhelye. 
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1.6. Hatályos településszerkezeti terv 

 

A Képviselőtestület a település jelenleg érvényben lévő Településrendezési tervét 2004-ben 

fogadta el, az EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA munkatársai készítették az átfogó, teljes közigazgatási 

területre készülő terveket, vezető tervező Visnyei Györgyi városépítész volt.  

 Településfejlesztési koncepció 10/2004 (III.19.) Önkormányzati határozat 

 Településszerkezeti terv 67/2004 (VIII. 25.) Önkormányzati határozat 

 Helyi építési Szabályzat, Szabályozási terv 21/2004 (VIII.26.) Önkormányzati rendelet 

A térségi tervekben a község települési területe a 2004-es településrendezési tervben megál-

lapított belterületi határok szerint van ábrázolva, a 2006-ban elfogadott fejlesztések a megyei 

szerkezeti terven nem kerültek átvezetésre. 

A rendezési tervet kétszer módosították, 2006-ban és 2010-ben. A 42/2006 számú Önk. hatá-

rozattal és 12/2006 (VI.23.) Önk. rendelettel jóváhagyott módosítás 4 területen bővíti a belterü-

letet, többek között a Gyöngyöspata irányába a 2406-os számú út mellett nagyobb gazdasági 

terület kialakítását teszi lehetővé.  

A 2010-ben elfogadott rendezési terv (97/2010 (X.28.) Önk. határozat és a 13/2010 (X.29.) 

Önk. rendelet) a belterület északi szélén kisebb lakóterületi fejlesztést segíti elő.  

A Településszerkezeti tervben a meglévő belterületek, beépítésre szánt területek a használat-

nak megfelelően kerültek falusias lakóterületi, vegyes, gazdasági, különleges besorolásba.  

Lakóterületek  

A község lakóterületei falusias területfelhasználási egységbe vannak sorolva. Az ezredforduló 

környékén a településen nagy igény jelentkezett lakóterületek fejlesztésére, nőtt a népesség. 

A fejlődés ütemét a 2000-es évet követő néhány év alapján prognosztizálva a településen 

jelentős fejlesztési területeket jelöltek ki. A fejlesztésre biztosított ~260 lakótelek nagy részét 

nem alakították ki, csak az északi lakóterület utcáit közművesítették, a mellettük lévő telkeket 

építették be. 

Intézményterületek  

A faluközpontban lévő, alapellátást biztosító intézmények településközpont vegyes 

területfelhasználási egységbe kerültek. Az intézményterületek minőségi fejlesztése a meglévő 

telkeken valósult meg, új terület nem került kijelölésre.  

Gazdasági területek, különleges besorolású munkahelyi területek  

A településközpontban, nem túl kedvező módon,- gazdasági területek vannak. Ezek egy része 

gazdasági, más része különleges övezetbe van besorolva. A megmaradásukat és fejlesztésü-

ket a terv nem akadályozta. 

A településszerkezeti terv tervezett fejlesztéseket a falutól nyugatra jelölt ki, helyi munkavég-

zést segítő területigényes beruházások részére. A gazdasági fejlesztési területek nem épültek 

be. 

A bányákhoz kapcsolódó javaslat a déli volt homokbánya, hulladéklerakó rekultivációja meg-

valósult. A másik szerkezeti jelentőségű javaslat: fő helyi infrastruktúrafejlesztés a „Kőszállító 

út” kijelölése volt. A Füledugó andezit bánya kőszállító teherautói a faluközpont érintésével a 

lakóterületen keresztül tudták csak elérni a bányát és a főutat. Az út megvalósult és a teher-

forgalom nagy részét a belterülettől elvezette. 
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A külterületen működő telephelyek a belterülettől megfelelő távolságra találhatók, védőtávol-

ságuk feltüntetésre került.  

Különleges területek  

A Településszerkezeti tervben különleges – beépítésre szánt területfelhasználási egységbe 

kerültek a közmű létesítmények, pincék, pincesorok területe, bányaterületek, temető és a kül-

területi turisztikai területek.   

Külterületi területhasználat 

A külterületen a területhasználat megkülönbözteti az általános nagytáblás művelések között a 

szőlő és szántóterületeket és a kertes mezőgazdasági területeket. Az övezeti rendszer az er-

dő és mezőgazdálkodást és a tájszerkezet megőrzését szolgálja, nagy telekméretek mellett 

lehet épületet elhelyezni.  

A terv nem tartalmaz részletes építészeti előírásokat, sem az épületek tömegének kialakításá-

ra, sem anyaghasználatára nézve, ami a tájképi konfliktusokat okoz. . 

Művi és természeti értékvédelem 

Az értékvédelmi munkarész az országos műemléki, régészeti elemek védelméről gondosko-

dik, helyi védelemre javasol 4 épületet. A terv az egyes építészeti övezetek esetében megha-

tározza a beépítés jellegét megőrző traktusszélességet, tetőgerincet, és ezzel a jellegzetes 

beépítés megőrzését biztosítja. 

A természetvédelmi területek közül az országos, helyi természetvédelmi területek közül hiány-

zik a 2004 óta kijelölt Európai közösségi szintű és Országos lehatárolások jelzése. Ezek egy 

része megegyezik a korábban tervezett természeti terültekkel, így a lehatárolások összehan-

golása szükséges. 

Környezetvédelem 

A 2004-ben megfogalmazott környezeti problémák nagy része a területi adottságokból fakadt 

és az elmúlt 10 évben sem változott jelentősen: a belterületi gazdasági tevékenységek zavaró 

hatása, a bányaterület és a felszíni vizek okozta problémák. A javasolt intézkedések csak kis 

részben valósultak meg. Mindeközben új jogszabályi előírások jelentek meg, ezeket a Telepü-

lésrendezési eszközökbe be kell integrálni. 

A hatályos településszerkezeti terv javaslatai a megváltozott gazdasági környezet miatt átgon-

dolásra szorulnak. A megváltozott jogi környezet: építésügyi, táji- és természetvédelmi, kör-

nyezetvédelmi előírások ugyancsak indokolják a terv átdolgozását. A készítendő település-

szerkezeti tervben az elmúlt 10 évben meg nem valósult javaslatokra, a visszatérő feladatokra 

alternatív megoldások megfogalmazása szükséges.  
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1.7. Társadalom, demográfia, humán infrastruktúra 

Gyöngyöstarján lakóira vonatkozó népszámlálási adatok a XIX. század végétől állnak rendel-

kezésre. A népességszám alakulása a XIX. század végén és a XX. század elején növekvő 

tendenciát mutat, ez a folyamat az 1920-as évektől kezdve lelassult. A népességszám eddigi 

maximumát az 1960-as években érte el, azóta a településen élők száma csökkenő tendenciát 

mutat. A XX. században a legkevesebb lakót 1990-ben jegyezték. A rendszerváltozás után 10 

év alatt 100 fővel gyarapodott a település, 2001-től kezdve napjainkig azonban ismét csökkent 

a lakosok száma. 

KSH adatok 

Idő 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 

Népesség 1830 1816 1977 2157 2485 2640 2604 2738 

 

Idő 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 

Népesség 2780 2878 2620 2521 2380 2479 2425 

KSH adatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A népesség alakulása az önkormányzati adatszolgáltatás alapján: 
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 Népsűrűség 

Gyöngyöstarján területe 4639 ha, azaz 46,39 km2. A népszámlálási adatok alapján így kiszá-

molható a település népsűrűsége, mely  

2001-ben: 53,4 fő/km2 volt,   

2011-ben: 52,3 fő/km2. 

A népsűrűség értéke az országos átlag értéknek (106,8 fő/km2) fele. 

 A népesség megoszlása nemek és életkor szerint 

Gyöngyöstarjánban 1260 nő és 1165 férfi lakost regisztráltak 2011-ben. Az aktív korú népes-

ség (15-64 év) és a 15 évesnél fiatalabbak száma elmarad az országos átlagtól, az időskorúak 

aránya pedig meghaladja az országos átlagot. A települést elöregedés jellemzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-150 -100 -50 0 50 100 150 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85- 

0-4 5-9 
10-
14 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85- 

Nők 52 47 60 58 48 68 74 96 84 79 98 101 101 77 76 68 51 22 

Férfiak -50 -80 -59 -64 -72 -83 -77 -92 -84 -97 -92 -91 -67 -59 -48 -33 -77 -10 

Korfa a 2011-es népszámlálási adatok alapján 

Nők 

Férfiak 



Gyöngyöstarján 

Településfejlesztési koncepció 

Pro Arch. Építész Stúdió                                           36 
1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-online.hu 

 

 

2001 és 2011 között a település népessége 54 fővel csökkent. A 2001. és 2011. évi adatsorok 

összehasonlításából a lakosság elöregedésének tendenciája látszik.  

 Népességváltozás 

Lakónépesség 1990: 2380 

1980-1989 

természetes szaporodás, ill. fogyás: -167 

élve születés: 265 

halálozás: 432 

vándorlási különbözet: 26 

Népességváltozás: A ’80-as évek folyamán a népesség 141 fővel csökkent, mely a 

természetes szaporodás-fogyás következménye, amelyen a pozitív vándorlási külön-

bözet nem változtat jelentős mértékben. 

Lakónépesség 2001: 2479 

1990-2001 

természetes szaporodás, ill. fogyás: -177 

élve születés: 227 

halálozás: 404 

vándorlási különbözet: 276 

Népességváltozás: A ’90-es évek folyamán a népesség 99 fővel nőtt. A természetes 

szaporodás-fogyás az előző évtizedhez hasonlóan alakult, azonban egy beköltözési 

hullámnak köszönhetően (?) a lakosságszám nőtt. 

Lakónépesség 2011: 2425 
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természetes szaporodás, ill. fogyás: -136 

élve születés: 192 

halálozás: 328 

vándorlási különbözet: 82 

Népességváltozás: A XXI. sz. első évtizedében a népesség 54 fővel csökkent. A 

természetes szaporodás-fogyás aránya javult, de a vándorlási különbözet ebben az év-

tizedben kisebb mértékű migrációról tanúskodik. 

 

Családok, lakások, háztartások 

2011 

háztartások száma: 968 

100 háztartásra jutó 

 személy: 250 

 foglalkoztatott: 101 

családok száma: 702 

100 családra jutó családtag: 289 

100 családra jutó 

 összes gyermek: 103 

 15 évesnél fiatalabb gyermek: 49 

A családnagyság az országos átlaghoz képest Gyöngyöstarjánban nagyobb. 

 

Iskolai végzettség 

A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb iskolai végzettség szerint 

Összes, 7 évnél idősebb lakos: 2262 fő 

nem fejezte be az általános iskolát 1% 

általános iskola 1-7. évfolyam 13% 

általános iskola 8. osztály 26% 

középiskola szakmai oklevéllel 24% 

középiskola érettségivel 26% 

felsőoktatás 24% 

 

Országos adatok, 2011 
 nem fejezte be az általános iskolát 1% 

általános iskola 1-7. évfolyam 11% 

általános iskola 8. osztály 25% 

középiskola szakmai oklevéllel 19% 

középiskola érettségivel 28% 

felsőoktatás 16% 
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kulturális intézmények és hálózatok működését. Üzemelteti az iskolát művelődési házat, falu-
múzeumot. 

A települési Önkormányzat bevételeinek főbb tételei: 

- állami támogatás  
- közhatalmi bevételek (iparűzési adó, idegenforgalmi adó, stb.) 
- intézményi bevételek (bérbeadás, egyéb) 
- pályázati bevételek 

Kiadásainak jelentős része az épületek, közterületek fenntartási költsége és a bérek, járulékok 
kifizetése. Jelenleg a falunak adósága nincs, de a fejlesztéseket csak külön bevételek, pályá-
zatok alapján tudja fedezni. 

A 2013-as költségvetés fő összege 206 millió forint volt, ez a működési költségeket és egyes 
pályázatoknál a saját töke fedezetét biztosítja. Fejlesztési források korlátozottak, de az önkor-
mányzat rendelkezik saját tulajdonú ingatlanokkal, melyeket esetleg tud egyes projektekben 
aktivizálni.    

 

Önkormányzat kezelésében lévő létesítmények, közterületek  

Jelenlegi állapot 

Az önkormányzati intézmények rendezettek, legtöbbjüknél az elmúlt években felújították. Né-
hány éve korszerűsítették az önkormányzatot, felújították a közösségiházat. Új sportpályát, 
zöldterültet alakítottak ki a falu déli határában, két játszóteret adtak át az elmúlt években. 

Közterületek rendezettek, de a kialakításuk nem korszerű. Forgalomtechnikai, parkolási, víz-
rendezési problémák vannak a központi tereken. A központban lévő üzemi területek nagy te-
herforgalma miatt a közterületeket széles burkolt felületekkel építették ki. Jelenleg a Haller 
pince mellett a teherforgalom lényegesen kisebb, mint régebben, így lehetőség lenne leszűkí-
teni az út felületeket, a nehezen belátható kanyarokban a közlekedési sebességet korlátozni. 
A közterek megújítása a falukép javítását is szolgálná, a régi épületeknek megfelelő keretet 
adna.   

Az eddig kialakított betonozott vízelvezető rendszer elavult, több helyen jelentkezik túl folyás, 
belvíz-elvezetési probléma. S emiatt egyes telkeken talaj elcsúszás tapasztalható, az épületek 
megrepednek. A bekötő utak karbantartása is időszerű lenne, a nagy kátyúktól az úton kis 
sebességgel lehet csak közlekedni. 

 Fejlesztési elképzelések 

Intézményfejlesztés 

Az Önkormányzat évek óta tervezi az általános iskola kertjében fedett tornaterem megépíté-
sét.   

Közterületek 

A belterületen jelentkező felszíni vízelvezetési problémákat mielőbb rendezni kell. Ennek első 
lépéseként a teljes községre vízrendezési tervet kell kidolgozni.   

Elsősorban a Deák Ferenc utca torkolatában, a Jókai téren és a templom előtti utak találkozá-
sánál, a Petőfi és Dobó István utca között szükséges lenne a közterek egy részének átépíté-
se. A mai igényeknek jobban megfelelne, ha járdákkal, zöldfelületekkel tagolt, forgalom csilla-
pított közterek kötnék össze a falu fő utcáit. Így kisebb felületek vízevezetését kellene megol-
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A 2011-es népszámlálás adatai szerint, az érettségi kivételével, Gyöngyöstarján lakosságának 

iskolai végzettsége jobb eredményeket mutat, mint az országos átlag. Különösen szembetűnő 

a különbség a felsőoktatásban diplomát szerzettek esetében. 

 

A népesség vallás és felekezet szerint 

A Gyöngyöstarjániak több mint 2/3-a 

katolikus vallású. A lakosság második 

legnagyobb csoportja nem adott választ 

e kérdésre, a harmadik legnépesebb 

csoport pedig nem tartozik semelyik val-

lási közösséghez, felekezethez. 

 

 

 

 A népesség nemzetiségi hovatartozás szerint 

Gyöngyöstarjánban 2155 magyar, 12 cigány, 4 bolgár és 1 arab nemzetiségű ember lakik. 
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1.8. A település és az önkormányzat gazdasága, településüzemeltetés 

Gyöngyöstarjánon lakóinak a falu munkahelyei, a mezőgazdaság és Gyöngyös város közel-

sége jó életkörülményeket, megélhetést biztosít. A településen élők gazdsági szempontból az 

országos átlaghoz és környékhez képest jobb helyzetben vannak, de az elmúlt években a 

foglalkoztatottak száma, a bevételek és az életszinvonal csökkent. 

A Központi Statisztikai Hivatal és az Önkormányzat adatai alapján vizsgáltuk a falun élők 

megélhetési lehetőségeit, az önkormányzat gazdálkodását. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2011-es Népszámlálás szerint a település nappali népessége 2365 fő volt, foglalkoztatottak 

száma 980 fő. A faluban sok inaktív (nyugdijas) van. 

munkaképes lakosság:1112 fő,  

ebből foglalkoztatott. 981 fő (88%) 

munkanélküli: 132 fő (11,8%), országos átlaghoz képes kisebb (13%) 

 

Aktív kereső 866 fő: 

        helyben dolgozik:235 fő 

        napi ingázó: 595 fő 

Az ingázók közül legtöbben Gyöngyö-

sön és Egerben dolgoznak, néhányan 

Pestre járnak munkába. 

Helyben 285 főnek van bejelentett 

munkahelye, 50 ember más telepü-

lésről jár be dolgozni. 

Gyöngyöstarján egyik legnagyobb 

foglalkoztatója az Önkormányzat, mely 

a polgármesteri hivatalt, művelődési 

házat, könyvtárat és a falumúzeumot, 

az óvodát, valamint konyhát üzemelte-

ti. Jelenleg legtöbb embernek a falu-

ban a Giulio Giovenzana Hungaria Kft. 

és az andezit bánya biztosít munkát. 

Az alacsonyabb béreket biztosító na-

gyobb munkáltatók mellett számos 
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kisebb cég működik a faluban. Legtöbben szőlő és bortermeléssel foglalkoznak, a családi pin-

cészetekben általában idénymunkára vesznek fel több dolgozót. 

A településen 156 több bejegyzett céget tartanak nyilván. Ezek közül az elmúlt években meg-

szűnt, a névjegyzékből törlést kért 32 cég. A bezárt cégek közül 9 cégben folytattak építéssel 

összefüggő munkát, többek főtevékenysége a mezőgazdasági termelés, terménykereskedés 

volt. Az építőipari cégek mellett, elsősorban borkereskedő és faipari cégek szűntek meg. Két 

nagyobb cég is bezárt. Eladás alatt van a MÁTRA OÁZIS Kft. kezelésében lévő Sósréti kas-

tély és szálloda, oktató központ. Felfüggesztette tevékenységét az EURONIX Kft- Mátrai borok 

háza-Mark’O Polo Kft., a Haller és Adorján pincészet egyik üzemeltetője. (a cég másik kft-je 

megmaradt) 

Mezőgazdaság 

Gyöngyöstarjánon a szőlőtermelés, borászat és az ezekhez kapcsolódó borkereskedés, ven-

déglátás a legjellemzőbb megélhetési forrás. A falu külterületének nagy része első osztályú 

szőlőkataszteri terület. A településen 12 nagyobb helyi borászat van és számos kisebb gazda 

műveli a szőlőjét, van pincéje. A község központjában található a Haller és Adorján pince, 

mely közép Európa leghosszabb egyenes ágú pincéje. A múltszázad 60-as éveitől itt volt a 

kistérség termelőszövetkezetének központja, mely palackozó üzemet tartott fenn a jelenlegi 

kapcsológyár területén a belterületen (palackozó leégett), a Borjúmály tanyán gépállomást 

alakított ki. A mezőgazdaságban a faluban kb.80 ember dolgozik.   

A falu körüli természeti környezet kedvez a gyümölcstermelésnek, állattartásnak és szántó 

művelésnek egyaránt. A Mátraaljai erdőterületeken nagy hagyománya van a vadászatnak, 

erdőgazdálkodásnak. Az önkormányzati 2011-es iparűzési adó - nyilvántartása szerint, a leg-

nagyobb adózók között nem szerepel az első tíz legtöbbet befizetők között olyan helyi cég, 

mely a szőlészettel, borászattal vagy erdőgazdálkodással foglakozna. A borászatok össz be-

fizetései megközelítően a legtöbb befizetőtől származó bevétellel egyenértékűek. 

 AGRO- Multi Food Kft. második legnagyobb iparűzési adót befizető cég volt  2011-

ben. A válalkozás a Borhy tanyán működik, főtevékenysége a giliszta és lisztkukac 

tenyésztés. 

 Mark’O pince (tulajdonos az Euronix Kft.) a legnagyobb tárolókapacitással rendelkező 

szőlő és borfeldolgozó, borkereskedő, valamint turisztiakai tevékenységet folytató cég 

volt a községben. A tulajdonos váltás miatt,- a műemlék, a jelentős gazdasági értéket 

képviselő ingatlan jövője bizonytalan.   

  Családi borászatok közül kiemlehető az országos hírű Szőke Mátyás, Ludányi András 

borászata, Benedek, Lukács pincészet. 

 Egererdő Zrt. műveli az északi erdőterületek. Tarjáni Tölgyfa Kft. faipari termékek 

kereskedelmével foglalkozik. 

 Mátrafruct Mg. Bt. a Borjumáj tanyán mezőgazdasági terményfeldolgozásra 

szakosodott. 

Ipari, építőipari tevékenységek 

Két nagyobb ipari üzem működik a településen. 

A falu központjában lévő olasz Giulio Giovenzana Hunga-

ria Kft. A G.Giovenzana cég magyarországi leányvállala-

tánál villamos berendezéseket szerelnek össze, daru al-

katrészeket gyártanak. Két kisebb, itt működő cég is tarto-
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zik a tulajdonosok érdekeltségébe, ezek ingatlanforgalmazással és kereskedéssel foglal-

koznak. 

A Bisnode svéd vállalat tulajdonában lévő Hódút Freeway 

Kft. a magyar (a kitermelési jogokkal rendelkező) Vakond 

kft-vel a külterületi andezit bányát üzemelteti. A külszíni 

fejtéssel kitermelt követ Tiszakécskére szállítják, örlés után 

útalapként használják fel.  

 

 

Mindkét a telephelyen működő cég az iparűzési adó befizetéseivel hozzájárult az önkormány-

zat feladatainak ellátásához, munkahelyeket biztosítanak az itt élőknek és a környéken lakók-

nak. Sajnálatos módon, ezek a vállalatok,- részben elhelyezkedésük, részben tevékenységük 

miatt,- veszélyeztetik az épített és természeti érték megmaradását. 

A két nagyobb foglalkoztató mellett több mint 20 kisebb cégnek van jogosultsága ipari jellegű 

munkavégzésre. Ezekben dolgozó számáról nincs adat, több építőipari cég felfüggesztette 

működését. Iparban foglalkoztatottak száma kb. 50 fő. 

Szolgáltatás 

Igazgatás, oktatás, kultúra-intézmények 

 Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban működik. Az Önkormányzat 31 embert foglal-

koztat. 

 A 8 tantermes Általános iskola a Jókai téren található. A kétszintes épületben szaktanter-

mek, étkező és melegítőkonyha is a tanulók rendelkezésére áll. A diákok száma az elmúlt 

években 140 fő volt, a létszám csökkent. A község 2004-ben új tornaterem építését határoz-

ta el. 

 A faluban az elmúlt években két óvoda működött. A sósréti Waldorf óvoda ma már nem fo-

gad gyerekeket. A Damjanich u. 1. –ben 90 fh-es óvodában jelenleg 70 gyermekről gondos-

kodnak. A mellette lévő 200 adagos konyhában a gyermekintézmények kívül a helyben dol-

gozók és az idősek számára is főznek.   

 Művelődési központ az oktatási és igazgatási intézmények tömbjében található. Ez az épület 

ad otthont a két neves énekkar próbáinak és fellépéseinek.  

 Közösségi házat az elmúlt években alakították ki, az önkormányzat üzemelteti. A mozgó 

könyvtár, klub, internet pont, irodák működését szolgálja. 

 A falu múzeumot a Dobó utca 32.-ben álló, régi parasztházban alakították ki, mely jelenleg a 

Világos szándékkal Gyöngyös tarjánért Egyesület kezelésében van. Az idén tavasszal adták 

át az udvaron felépült fészer színházat. 

Egyházi intézmények 

 A XVIII. században épült Római katolikus templom felújított, műemlék épülete a falu köz-

pontjában található, a bekötő utak felöl domináló építészeti hangsúlyt ad.   

 Plébánia Hivatal a templom mellett, Dobó István utca 1. számú ingatlanon áll. 

Egészségügyi létesítmények  
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 A településen orvosi és gyermekorvosi rendelő mellett anya és csecsemővédelmi tanács-

adó található. 

 Sólyomfióka gyógyszertári helység működik a Hősök utca 1.-ben. 

Kereskedelem, vendéglátás 

Az Önkormányzati nyilvántartás szerint Gyöngyöstarjánban 67 kereskedelmi és vendéglátó-

hely engedélyt adtak ki. 14 db nyitva tartással rendelkező üzlet illetve vendéglátóhelynek van 

működési engedélye. A kiadott engedélyek között 28 db-ot termelői borkimérésre kértek az 

elmúlt évben. A falu borászai, megbeszélés szerint tartanak borkóstolót, borvacsorát általá-

ban a vadászidényben, vagy a téli szezonban. Ezeken a helyeken nem állandó borkimérések 

üzemelnek. 

 A faluban többek között 8 élelmiszert forgalmazó hely, 3 virág bolt, hentes, hal kereskedő, 

iparcikk üzlet, 2 takarmány bolt és egy növény védőszer üzlet van. 10 vendéglátóhely és egy 

cukrászat rendelkezik forgalmazási engedéllyel.,   

Szálláshelyek 

 Az országos cégjegyzék szerint, bezárt a Mátra Oázis Kft üzemeltetésében lévő, a sósiréti 

Borhy kastélyban működő oktató-vadász és vendégház. Itt 14 szobát adtak ki, 42 fő elhelye-

zésére volt lehetőség. 

 Support Kft. tarja fenn a Vaddisznó Vendégházat. 8 szoba van, 29 főt tudnak fogadni. 

 Falusi turizmus keretein belül, családiházakban várják látogatókat. 

 

Egyéb intézmények, szolgáltatások,  

 Posta, Dobó István utca 15. 

 Takarékszövetkezet, Jókai tér 22. 

 Rendőrőrs, Dobó István utca 7. 

 Tűzoltószertár, Jókai tér 9.  

 Több, kisebb magán cég működik a faluban. Ezek egyebek mellett autószerelést, fuvaro-

zást, fémfeldolgozást, tetőfedést, víz-gáz szerelést, könyvelést, pénzügyi tanácsadást vál-

lalnak. Mezőgazdasági géptelepet, betonkeverőt és egyéb javító műhelyeket tartanak fenn. 

  Fodrász, használt ruha kereskedés van a faluban. 

 

A faluban az alapellátás biztosított, a magasabb szintű ellátás Gyöngyösön és Egerben érhe-

tő el. A szolgáltató szektorban kb. 170 –en dolgoznak.  

Összegezve a 2011-es KSH adatok szerint, a falu aktív lakosságának két-harmada ingázó, ez 

az érték feltehetően már kissé módosult. A munkanélküliek és az eljárók száma valószínüleg 

emelkedett. A helyi munkahelyek száma csökkent, a megszünt kis cégek, a bezárt pincészet 

és a sósréti panzió miatt is.  

 

Önkormányzat gazdasága, településüzemeltetés 

Gyöngyöstarján Önkormányzata a falu életének irányítása és a közigazgatási feladatok ellátá-

sa mellett, önálló gazdasági szervezetként is működik, amelynek kezelésében van a közigaz-

gatás helyi intézménya a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, az óvoda, a falu közútháló-

zata, biztosítja az egészségügy, szociális ellátás, közétkeztetés, köztisztaság, közbiztonság, 
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kulturális intézmények és hálózatok működését. Üzemelteti az iskolát művelődési házat, falu-

múzeumot. 

A települési Önkormányzat bevételeinek főbb tételei: 

- állami támogatás  

- közhatalmi bevételek (iparűzési adó, idegenforgalmi adó, stb.) 

- intézményi bevételek (bérbeadás, egyéb) 

- pályázati bevételek 

Kiadásainak jelentős része az épületek, közterületek fenntartási költsége és a bérek, járulékok 

kifizetése. Jelenleg a falunak adósága nincs, de a fejlesztéseket csak külön bevételek, pályá-

zatok alapján tudja fedezni. 

A 2013-as költségvetés fő összege 206 millió forint volt, ez a működési költségeket és egyes 

pályázatoknál a saját töke fedezetét biztosítja. Fejlesztési források korlátozottak, de az önkor-

mányzat rendelkezik saját tulajdonú ingatlanokkal, melyeket esetleg tud egyes projektekben 

aktivizálni.    

 

Önkormányzat kezelésében lévő létesítmények, közterületek  

Jelenlegi állapot 

Az önkormányzati intézmények rendezettek, legtöbbjüknél az elmúlt években felújították. Né-

hány éve korszerűsítették az önkormányzatot, felújították a közösségiházat. Új sportpályát, 

zöldterültet alakítottak ki a falu déli határában, két játszóteret adtak át az elmúlt években. 

Közterületek rendezettek, de a kialakításuk nem korszerű. Forgalomtechnikai, parkolási, víz-

rendezési problémák vannak a központi tereken. A központban lévő üzemi területek nagy te-

herforgalma miatt a közterületeket széles burkolt felületekkel építették ki. Jelenleg a Haller 

pince mellett a teherforgalom lényegesen kisebb, mint régebben, így lehetőség lenne leszűkí-

teni az út felületeket, a nehezen belátható kanyarokban a közlekedési sebességet korlátozni. 

A közterek megújítása a falukép javítását is szolgálná, a régi épületeknek megfelelő keretet 

adna.   

Az eddig kialakított betonozott vízelvezető rendszer elavult, több helyen jelentkezik túl folyás, 

belvíz-elvezetési probléma. S emiatt egyes telkeken talaj elcsúszás tapasztalható, az épületek 

megrepednek. A bekötő utak karbantartása is időszerű lenne, a nagy kátyúktól az úton kis 

sebességgel lehet csak közlekedni. 

 Fejlesztési elképzelések 

Intézményfejlesztés 

Az Önkormányzat évek óta tervezi az általános iskola kertjében fedett tornaterem megépíté-

sét.   

Közterületek 

A belterületen jelentkező felszíni vízelvezetési problémákat mielőbb rendezni kell. Ennek első 

lépéseként a teljes községre vízrendezési tervet kell kidolgozni.   

Elsősorban a Deák Ferenc utca torkolatában, a Jókai téren és a templom előtti utak találkozá-

sánál, a Petőfi és Dobó István utca között szükséges lenne a közterek egy részének átépíté-

se. A mai igényeknek jobban megfelelne, ha járdákkal, zöldfelületekkel tagolt, forgalom csilla-

pított közterek kötnék össze a falu fő utcáit. Így kisebb felületek vízevezetését kellene megol-
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dani, a terek barátságosabbak lennének. Gyalogosok, turisták számára jobban használható 

terek alakulnának ki a történelmi falu központban. 

Infrastruktúra kiépítés új lakóterületekhez 

Az önkormányzat új lakóterületek kialakítását támogatja, de az előközművesítést önerőből 

nem tudja finanszírozni. A jelenleg érvényben lévő településrendezési terv 260 új építési telket 

szabályozott. A reális lehetőségekhez kell az beépítésre javasolt területeket szabályozni. S 

keresni kell azokat a megoldási módokat, hogy a vásárlók és az önkormányzat milyen anyagi 

eszközöket tud közösen mozgósítani az infrastruktúra megépítéséhez. Addig is érdemes a 

tervek kidolgozásával előkészíteni a fontos feladatok megoldását. 

 A Széchényi utca közművesítése és közlekedési problémáit a közeljövőben meg kell oldani. 

Falufejlesztés 

Az önkormányzatnak a törvényileg ellátandó feladatai, a kezelésében lévő ingatlanok és a 

közterek karbantartása mellett felelősen dönt a község jövőjéről, fejlesztési irányairól. Ennek 

egyik eszköze a Településfejlesztési koncepció. Ez alapján kerül kidolgozásra a stratégiai terv, 

adhatók be fejlesztési pályázatok, fogadható el a településrendezési terv. Így a település veze-

tőinek, a lakossági egyeztetések után,- több olyan kérdésben is állást kell foglalnia, melyekhez 

az anyagi fedezetet nem tudja saját erőből biztosítani. A rendelkezésre álló törvényi keretek 

között (pl. helyi adók, építési szabályzat) formájában segítheti a kívánt célok megvalósítását.  

Hosszútávon legjobb lenne, ha vegyes tulajdonú cégeket létrehozni egy-egy projekt megvaló-

sításához. Ilyenek lehetnek például: a Haller pince közös üzemeltetése, palackozó építés ön-

kormányzati telken, piac kialakítás, értékesítési szövetkezet szervezés, öregek-otthonának 

építése, stb. 

Ma a falu fenntarthatóságát és az itt élők megélhetését a gazdasági váltságra jellemző töke 

hiány és a privatizáció utáni rendezetlen tulajdon viszonyok hátráltatják.   

  

1.9. Közlekedés 

Közúti közlekedési hálózat 

Gyöngyöstarján az ország bármely pontjáról az M3-as autópályán, illetve a 3. számú főúton 

keresztül, Gyöngyös érintésével érhető el. A község zsáktelepülés, melyet a 2406. számú 

Gyöngyös-Szurdokpüspöki összekötő útról leágazó bekötőutakon lehet megközelíteni. A be-

vezető útszakaszok minősége rossz. 

A szomszédos települések közül Gyöngyös és Gyöngyöspata érhető el a 2406. számú össze-

kötő út segítségével, a többi szomszédos településsel közvetlen közúti kapcsolat nincs.  

A belterületi gyűjtőutak: Hősök útja, Deák Ferenc utca, Dobó István utca, István utca, Fajzati 

út, Petőfi út, Rákóczi Ferenc utca sugaras szerkezetet alkotnak. A belterületi közúthálózatot a 

külterületen elsősorban a bánya teherforgalmát bonyolító „Kőszállító út” egészíti ki.  

Gyöngyöstarján történelmi faluközpontjában a közutak szélessége változó, az elmúlt 

évtizedekben kialakított utcák szélessége mindenütt meghaladja a 12 métert. A külterületen a 

mezőgazdasági utak a géi művelés hagyománya miatt megfelelő szélességekkel alakultak ki. 

A belterületi utak jelentős része pormentesítet burkolattal és felszíni vízelvezetéssel, árokkal 

ellátott. Burkolatlan közutak a Szécshenyi utvában, az Isván utca egy szakaszán, és az Árpád 

utcáról nyíló résben beépítetlen Hatház és Segesvári utcák. 
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Vasúti közlekedés 

Gyöngyöstarján területét nem érinti a vasúthálózat. A legközelebbi vasútállomás Gyöngyösön 

található, mely a MÁV 85. számú Vámosgyörk-Gyöngyös vasútvonalának végállomása. A 85. 

számú vasútvonal a 80. számú, Budapest-Hatvan- Miskolc-Sátoraljaújhely vonalhoz kapcso-

lódik. A XX. század elején tervezték a vasúthálózat bővítését a Mátrába, Gyöngyösről tovább-

vezetve, ezek azonban nem valósultak meg. 

Gyalogos, kerékpáros és turistautak 

A belterületen az utcák egy részében a járdák megfelelően kiépültek. A település központjá-

ban azonban a járdák, gyalogos felületek néhány helyen hiányoznak, a közterületeket aszfalt-

burkolat borítja, amelyen a forgalom kényszerűségből vegyesen halad. A nagy domborzati 

különbségből adódóan a közúti kapcsolatok sok helyen nem megoldhatók az utcák, lakótöm-

bök között, gyalogosan viszont szükség lenne összekötni őket. 

A településen a domborzati viszonyok ellenére a kerékpáros közlekedés jelen van. A meglévő 

utakon a belső forgalom megoldott.  

A megyei terv alapján a 2406. számú út mellett vezet az országos jelentőségű kerékpárút ter-

vezett nyomvonala.  

Gyöngyöstarjánt a Mátra sárga és zöld jelzésű turistaútvonalai érintik, melyek a település 

északi, erdős részén vezetnek a Világos hegy és a Magas-Mátra irányába. 

A települést érinti a Mátraaljai Borút, amely a borvidék pincészeteit fűzi fel. A borút Gyöngyös-

tarjáni állomáshelyei a Ludányi és a Szőke pincészet. 

 

1.10. Közművesítés 

Gyöngyöstarján jó közmű-infrastruktúrával rendelkezik, a belterület, beépítésre szánt területek 

ellátottak és a vízellátás és szennyvízkezelés a közigazgatási területen belül megvalósult, 

település tehát részben önellátó. Az energiaközművek terén is megfelelő ellátással rendelke-

zik. 

Vízellátás 

A településen a vízhálózat üzemeltetője a Heves Megyei Vízmű Zrt Hatvani Üzemegysége. 

Vízbázisa 3 db mélyfúrású kút, a kutak vízminősége a magas vas-mangántartalom miatt nem 

megfelelő, vas és mangántalanító berendezéssel kell tisztítani. A kutak kapacitása 2004-ben 

még jelentős többlettel rendelkezett, a 2012-es évben a vízkivétel meghaladta a vízjogi üze-

meltetési engedély szerinti kitermelési mennyiséget az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 

Program (OSAP) adatszolgáltatása alapján. 

A községi vízhálózat minden utcában kiépült, az új lakóterületek vízellátása is megvalósult.  

A vízhálózaton a megfelelő tüzivíz ellátás érdekében, az előírt tűzcsap mennyiséget kell bizto-

sítani.  

Szennyvízkezelés 

A Gyöngyöstarjáni szennyvízgyűjtő és tisztító mű 1995-ben épült, a településtől ~1200 méter-

re helyezkedik el, a 079/26 hrsz-ú ingatlanon. A szennyvíztisztító telepre érkező kommunális 

szennyvíz tisztítása korszerű eleveniszapos technológiával történik, a tisztított szennyvíz be-
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fogadója a Tarján patak. A szennyvíztisztító jelenlegi kapacitása 350 m3/nap, kapacitása táv-

latban 650 m3/napra bővíthető. 

A település területén a kiépült szennyvízhálózat elválasztott rendszerű gravitációs üzemű. A 

változatos domborzat miatt a belterületen több kisebb átemelő üzemel. A szennyvízelvezetés 

a Széchenyi utca magasabban fekvő területein nincs megoldva. 

A szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés nem teljes körű, törekedni kell a 100%-os rákö-

töttségre. A szennyvízelvezető és tisztító rendszer a kommunális szennyvíz kezelésére alkal-

mas, ipari szennyvizek előtisztítását el kell végezni. 

Felszíni vízelvezetés 

A település csapadékvizének befogadója a Tarján patak, kezelője a Gyöngyösi Víztársulás. A 

patakmeder karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A falut legutóbb 1998-ban öntöt-

ték el a csapadékvíztől felduzzadt patakok, a nagyobb esőzések és a hóolvadás is jelentősen 

megnöveli a vízhozamot. Az időszakosan érkező nagyobb vízmennyiségek felfogására zápor-

tározókat terveztek, a Széchenyi utcában a Meggyes patakon megépült, az ÉVIZIG tervein a 

Tarján patakon is szerepel egy ilyen a belterület előtt. 

A településen a csapadékvíz elvezetés nyílt árkos rendszerrel épült ki. A külterületen nagy-

részt természetes, vagy gyepes meder létesült, ennek fenntartása, kaszálása állandó karban-

tartási feladatot jelent. A belterületen az utcákban lévő vízelvezető árkok burkoltak, a patakok 

is épített mederben folynak. A burkolt medrek esetében a karbantartási igény kisebb, azonban 

a lefolyás annyira felgyorsul, hogy az alsó szakaszokon ez problémát jelent. 

A bel és külterület vízháztartásának rendezésére, a belvíz, csúszások stb. elkerülése érdeké-

ben komplex vízgazdálkodási terv elkészítése lenne szükséges.  

Villamosenergia ellátás 

A településen a villamosenergia hálózat üzemeltetője az ÉMÁSZ, a beépített területek 

villamosenergia ellátása biztosított. A belterületen a településképet jelentősen befolyásolja a 

légvezetékek látványa, ezek távlatban földkábellel kiváltandók. 

Gázellátás 

Gyöngyöstarján területén a gázhálózat kiépült, a gázfogadó állomás a belterülettől délre, a 

Hősök útjánál külterületen található. A gázfogadó és a gázhálózat alkalmas további igények 

kielégítésére. 

Hírközlés 

A település teljes körűen ellátott, de a vételi lehetőségek, lefedettség nem megfelelő. 

 

1.11. Környezetvédelem, természet- és tájvédelem, ásványi nyersanyag lelőhelyek 

Gyöngyöstarján környezeti adottságai igen jók, a nagy területű külterületen kiterjedt erdők, 

művelt területek egyaránt találhatók. A beépített területek infrastruktúra ellátottsága jó, jelentős 

külső terhelés a települést nem érinti. 

Környezetvédelmi szempontból kiemelhető a talajerózió, a felszíni vízrendezés fontossága és 

a bányászati tevékenységgel összefüggő környezet- és tájvédelmi feladatok. 

Környezetvédelem 
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A felszíni és felszín alatti vizek védelme 

A település a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny besorolású. Az ezekre vonatkozó 

törvényi előírások1 betartása a mezőgazdasági műtrágyahasználatot és szennyvízkezelést 

szabályozzák.  

A térségi ivóvízellátását a Heves megyei Vízmű Zrt. biztosítja, a község a Községi vízműből 

kapja a vizet. A település vízellátását a külterületen található 4 vízműkút biztosítja. Egy további 

kút a belterülettől északra elhelyezkedő sertéstelepet látja el, üzemeltetője a telep tulajdonosa. 

A települési vízellátást biztosító vízmű kutak kapacitása kihasznált. 

A település szennyvízhálózata kiépült, a hálózatra rákötés magas arányú, a szennyvíz nagy 

része a vezetékes hálózaton keresztül jut a települési szennyvízkezelőbe. 

A szennyvízelszállítás és kezelés a településen megoldottnak tekinthető. A szennyvíztisztítót 

és a települési szennyvízhálózatot a Heves megyei Vízmű Zrt. Gyöngyösi Üzemegysége mű-

ködteti. A tisztítómű a belterülettől mintegy 1000 m távolságra van, kedvező telepítése és 

megfelelő távolsága miatt a beépített területeket környezeti hatása nem terheli, védőtávolsága 

biztosítható. A település domborzati adottságai miatt a belterületen több szennyvízátemelő 

létesítése vált szükségessé, amelyeket a belterületen védőtávolság biztosítása nélkül helyez-

tek el. A tisztított szennyvíz befogadója a Tarján patak.  

A felszín alatti vizek és a földtani közeg minőségi védelme érdekében meg kell követelni, ill. 

ellenőrizni kell a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásainak (fokozottan érzékeny), a fel-

színi vizek tekintetében a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a 21/2006. (I.31.) Korm. 

rendelet előírásainak betartását.  

A bel- és külterületen a csapadékvíz elvezetéséről egységesen nyílt árkos rendszer gondos-

kodik. A csapadékvizek befogadója a Tarján és a Meggyes patak. Az árkok a külterületen 

természetközeli állapotúak, a belterületen jellemzően burkoltan kerültek kialakításra. 

A talaj védelme 

A település földtani adottságai, változatos domborzata miatt a vízerózió okozhat problémát. A 

lejtős területeken történő építkezések, terepalakítások felszínmozgást idézhetnek elő. A He-

ves megyei TRT alapján a település déli, nem erdővel borított részén a szélerózió is jelentős. 

A jelenlegi szőlő-, kerthasznosítás a talajeróziót abban az esetben akadályozza meg, ha a 

művelés során nagy felületen szabad talajfelszín nem marad. A széleróziót a nagytáblás mű-

velés és a fás mezsgyék, fasorok hiánya erősíti fel.  

Komoly erodálódás csak nagymértékű beavatkozás: pl. tarvágás, nagy alapterületű építkezés, 

bevágás kialakítása során következhet be. A településen a csapadékvíz elvezetési hálózat 

kiépült, de az egyre inkább jellemző, nagy csapadékmennyiségek rövid idő alatt nehezen ve-

zethetők le és jelentős talajlehordást tapasztalhatunk.  

Gyöngyöstarján külterületén mezőgazdasági termelés, ezen belül főként szőlőtermelés folyik. 

A termelés hatékonyságát a termelő a termőföld trágyázásával és műtrágyázással fokozza, 

ami a talaj és a vizek állapotát is befolyásolja. A túlzott használat és a növényvédő-szerek 

talajba jutása jelentős minőségromlást idézhet elő, ezt kerülni kell. 

Talajvédelmi szempontból kiemelendő a humusz védelme, melyet a termőföldön történő beru-

házások megvalósítása során kell biztosítani. A terület igénybevétele, épületek, létesítmények 

elhelyezése esetén a terület előkészítése során a humuszos termőréteg védelméről, össze-

gyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról a beruházónak gondoskodnia kell.  

                                                           
1
 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
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Levegőtisztaság-védelem 

Az ország területét légszennyezettségi állapot szerint az EU jogharmonizációt követően - az 

országos immisszióbázis alapján - légszennyezettségi agglomerációkra és zónákra osztották. 

Gyöngyöstarján légszennyezettség szempontjából a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint a 

10. (az ország többi területe) légszennyezettségi zónába tartozik, mely az ország területének 

a rendeletben kiemelt térségein és kijelölt városain kívüli részeit foglalja magában. A 10. zó-

nába sorolás a település kedvező légszennyezettségi állapotát tükrözi, hiszen a zóna jellem-

zője, hogy a légszennyezettség egyik főbb légszennyező anyag tekintetében sem haladja meg 

az immissziós határértékeket, az alsó vizsgálati küszöb alatt, vagy az alsó és a felső vizsgálati 

küszöb között van.  

Gyöngyöstarján levegőminősége tehát alapvetően jó. A településen légszennyező források a 

gazdasági területeken találhatók, ezek egy része külterületen, megfelelő védőtávolsággal he-

lyezkedik el. A nagylétszámú állattartó telep (sertéstelep) körüli hatásterület, illetve korlátozot-

tan hasznosítható illetve beépíthető terület 500 m-es sugarú körrel került meghatározásra. 

Mivel ez a településtől jóval távolabb, északon helyezkedik el, ezért problémát nem jelent. 

A Tarján patak mellett elhelyezkedő szennyvíztisztító telep (hrsz 079/2) a 2406 sz. úttól észak-

ra, Gyöngyös irányában helyezkedik el, védőtávolsága biztosítható. 

A közlekedésből származó szennyezés az őszi nagy mezőgazdasági munkák idején csak az 

országos mellékút változó forgalmából és a helyi közlekedésből adódik. A helyi égetés (szőlő-

venyige, avar) helyett a komposztálás jelentene levegőtisztaság-védelmi szempontból jobb 

megoldást, de a leginkább környezettudatos a venyigék téli fűtésre való felhasználása lenne. 

A fűtőberendezések helyes megválasztásával a lakossági fűtésből származó levegőszennye-

zés minimalizálható, a településen a vezetékes gázzal való fűtés terjedt el, ez a levegőminő-

ségre nézve pozitív 

Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek tekintendők a jogsza-

bály értelmében Gyöngyöstarján közigazgatási területét érintően a település erdőterületei, a 

védett természeti területek, valamint a történelmi borvidék szőlőterületei. A vonatkozó ökológi-

ai határértékeket a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartal-

mazza. A településen belül új jelentős légszennyező forrás nem helyezhető el a terv alapján. 

Hulladékkezelés  

A településen a hulladékkezelés szervezett keretek között zajlik. A településeken szervezett 

szelektív hulladékgyűjtés is üzemel, hulladékgyűjtő szigetek a belterület több pontján kialakí-

tásra kerültek. A külterületen jelentős illegális hulladék lerakás nem figyelhető meg. 

A gazdasági tevékenységekkel, bortermeléssel, állattartással járó hulladékok elszállításáról, 

kezeléséről a vállalkozónak kell gondoskodnia.  

Az érvényben lévő jogszabályok alapján a lakó- vegyes és intézményi funkciójú különleges 

területen kizárólag a lakosság alapvető ellátását szolgáló tevékenységek folytatása esetén 

engedélyezhető veszélyes hulladékot eredményező tevékenység, rekreációs funkciójú külön-

leges területen veszélyes hulladékot eredményező tevékenység nem folytatható. 

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) 

BM-KvVM együttes rendelet értelmében az építési, illetve bontási hulladékok gyűjtését a kör-

nyezet veszélyeztetését kizáró módon kell megoldani, kezelésre csak hulladékkezelési enge-

déllyel rendelkező szervezeteknek adhatók át. 

Környezeti zaj elleni védelem 
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Környezeti zaj egyes ipari tevékenységektől, szórakoztató létesítményektől és a közlekedéstől 

származhat.  

Kedvező módon jelentősebb forgalmú út a település belterületén nem halad keresztül. A tele-

pülés a 2406 sz. főútról bekötőútján közelíthető meg. A közlekedési kapcsolat jellegénél fogva 

gépjármű átmenő forgalom a településen nem jelenik meg. A településen a belső személygép-

jármű forgalom és a mezőgazdasági nehézgépjárművek közlekedése okoz jelentősebb terhe-

lést. A falu belterületén lakó kisgazdálkodók a mezőgazdasági gépeikkel az udvarukban tárol-

ják, onnan járnak ki a földekre. A település belterületén, a központban található két borfeldol-

gozó üzem, amely szezonálisan ugyancsak nagy közúti forgalmat bonyolít. 

A zaj- és rezgésterhelés fő forrása a Füledugó bánya kitermelése és teherforgalma. A szállí-

táshoz használt belterületet elkerülő út megkíméli a település lakóit az állandó forgalmi terhe-

léstől. A bánya a Csege patak völgyében helyezkedik el, ezért a zajterhelést a domborzati 

adottságok csökkentik, a völgyből a zaj nagy része nem jut ki. Az üzemelés során a lakóterüle-

tekre érvényes határértékek betartására figyelmet kell fordítani. 

A környezeti zaj és rezgésvédelemre vonatkozó előírásokat az új utak és lakóterületek kialakí-

tásánál figyelembe kell venni. A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy 

kell megtervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helységben a zaj- 

vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek és a védendő 

területeket úgy kell kijelölni, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek – a bel-

ső terekben - teljesüljenek. A zaj- és rezgésvédelmi előírásokat és határértékeket a 

284/2007.(X.29.) Korm. rendelet és a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmaz-

za. 

Természet- és tájvédelem  

Natura 2000 területek 

A közösségi jelentőségű (európai szintű) természetvédelmi rendeltetésű területek lehatárolá-

sát Európai Uniós irányelvek (a Természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növé-

nyek védelméről szóló irányelv és a Madárvédelmi irányelv) határozták meg. Ez az egységes 

európai ökológiai hálózat, amely biztosítja bizonyos természetes élőhely típusok, valamint 

bizonyos fajok élőhelyei kedvező állapotának fenntartását, vagy adott esetben helyreállítását 

természetes kiterjedésükön, illetve elterjedési területükön belül.  

Gyöngyöstarján területét érinti a Mátra - Különleges Madárvédelmi terület, amely a hegység 

területének nagy részét lefedi. Az északi külterületen található Különleges 

természetmegőrzési terület- Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek, amelyek elsősor-

ban az értékes gyepterületek és az ezek által biztosított élőhelyek védelmében kerültek Natura 

2000 besorolásba. 

Országos ökológiai hálózat magterület, pufferterület 

Az Országos Területrendezési tervben (2003. évi XXVI. tv., továbbiakban OTrT) lehatárolásra 

került a nemzeti ökológiai hálózatii, mely a szigetszerűen elhelyezkedő értékes 

természetközeli élőhelyeket kapcsolja összefüggő rendszerré. Ennek pontosítására, valamint 

a térségi jelentőségű ökológiai kapcsolatok megjelenítésére a megyei területrendezési tervek 

hivatottak. A térség differenciáltan megjelenített ökológiai hálózati elemeit Heves Megye Terü-

letrendezési Terve tartalmazza. E szerint Gyöngyöstarján közigazgatási területén magterületiii, 

és pufferterületiv találhatóak. Az OTrT előírásai értelmében magterületen és ökológiai folyosó 

övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki (kivéve, ha a települési területet a magte-

rület, illetve ökológiai folyosó körülzárja), pufferterületen is csak abban az esetben történhet 
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beépítésre szánt terület kijelölése, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó ter-

mészeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.  

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek 

Sósi-réti kastélypark 

Gyöngyöstarjántól északra, 3 km-re a Sósi-réten található a kastély, amelyet Borhy György 

építtetett 1928-ban. A vadászkastélyt övező parkot részben az eredeti tölgyerdő fáinak meg-

hagyásával, részben egzóta fa és cserjefajok betelepítésével alakították ki, mint pl.: erdei- és 

feketefenyő (Pinus sylvestris, P. nigra), virginiai boróka (Juniperus virginiana), vérbükk (Fagus 

sylvatica ’Atropurpurea’). Az épület közelében a francia parkokat idéző nyírt örökzöldek nőnek, 

míg távolabb angol mintára tájképi kertet alakítottak ki. A legidősebb cserek és kocsánytalan 

tölgyek kb. 150-200 évesek. . Védett madárfajok (pl. zöldharkály, fülesbagoly, macskabagoly, 

seregély stb.) fészkelő helye. A 4 ha-os kastélypark 1978-tól áll védelem alatt. 

Fajzatpusztai park 

A Mátra déli lábánál, Gyöngyöstarjántól ÉNy-ra kb. 4 km-re a Kalyinka- és a Más-patak közötti 

hegyháton fekszik Fajzatpuszta. A 8,6 hektáros angolpark közepén klasszicista stílusban épült 

kúria található, melyet 1800 körül Almássy Pál építtetett. A kúria körül angolparkot alakított ki, 

melyet három kis tó gazdagított. A 12 szobás kúria műemlék jellegű épület. Az épület mögött 

franciapark-részlet látható, távolabb pedig idős nyárfák, tölgyek, bokrétafák nőnek. Az egyedi 

természeti értéket a vadgesztenye-, feketedió-, és nyárfák, 

valamint csertölgyek és fákká nőtt virginiai boróka jelenti. A 

legnagyobb fák törzskerülete a 3 métert is meghaladja. 

Védett madárfajok (pl. zöldharkály, fülesbagoly, macska-

bagoly, seregély stb.) fészkelő helye. 

Ex lege védett források 

A településen 12 forrás található. A változó vízhozamú 

vízfolyások a hegylábi területen erednek. Egy részük ren-

dezett forrásfoglalással rendelkezik, pár forrás azonban 

kertekben, vízmosásokban bújik meg, ezek időszakosak 

és változatos környezetűek. A források védelme az orszá-

gos előírásoknak megfelelően biztosítandó.  

 

Egyedi tájértékek 

Gyöngyöstarján területén a TÉKA projekt adatbázisa alapján 66 egyedi tájérték található. A 

belterületről bekerült az adatbázisba számos, a Csege-patak völgyében található pince, me-

lyek a völgy sajátos atmoszférájának nélkülözhetetlen elemei. A külterületen jellemzően a for-

rások, kőkeresztek, idős faegyedek jelentik az egyedi tájértékeket. 
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Ásványi nyersanyaglelőhelyek 

A Mátrában kis kapacitású és helyi igényeket szolgáló kőfejtők csaknem minden község hatá-

rában voltak, melyeket az elmúlt évtizedekben a termelőszövetkezetek tartottak üzemben.  

Gyöngyöstarján határában két kisebb kőfejtőt tartottak üzemben. Az egyik a község északi 

részén levő Füledugó-szikla, ahol a biotitos piroxénandezitet fejtették. A kőzet minőségét hát-

rányosan befolyásolja a repedés menti erős limonitos és nontronitos mállás, ami miatt a ter-

melési veszteség esetenként nagyon magas volt.  

A másik felhagyott kőfejtő a község északnyugati részén található, ahol a fejtés gömbös elvá-

lású piroxénandezitben folyt. A szerkezetközöket limonit és limonitos mállástermék tölti ki, ami 

növelte a bánya termelési veszteségét. A bánya elsősorban a község építési igényeit elégítet-

te ki, ma ez a terület géptárolóként, lerakatként hasznosított magánterület. 

 

 

 

A település környezetében különleges kőképződmények előfor-

dulása jellemző 

 

Gyöngyöstarján területén a Miskolci bányakapitányság adatszolgáltatása alapján jelenleg 5 

bányatelek található: Füledugó II-III andezit bányák, Csege-patak nemeskvarc bánya, Gyön-

gyösoroszi ércbánya, Nagyréde lignit előfordulás. 

A bányatelkek közül a települést érintő bányászati tevékenység csak a II. és III. andezit jelű, 

Füledugó bányán zajlik. A faragható andezit bányászati jogával a Magyar Vakond Kft. rendel-

kezik, a 0335,0357 és 0375 hrsz telkeken a kitermelés bányászati engedély alapján folyik.  

A bánya a Csege patak völgyében a belterülettől északra helyezkedik el, bányagödre a patak-

völgyben fekszik, bányafala a település keleti külterületéről látható. A bányatelek teljes terüle-

tének letermelése a Mulató domb sziluettjének megváltozását eredményezheti. 

Az andezit III jelű, szomszédos területen fekvő bányát a bányakapitányság adatszolgáltatása 

alapján, 2013 folyamán bezárják és tájrehabilitációját megkezdik.  

A Mátrában körülbelül 240 hektár kiterjedésű, a kőbányászat által roncsolt terület problémája 

jelentkezik. Így Gyöngyöstarjáni tájképben több tájseb is megjelenik, amelyek egy része a kör-

nyező településeken lévő, ide látszó külszíni fejtések bányafala. 

A településen jó példák is vannak, az egykori homokbánya, majd hulladéklerakó területének 

rehabilitálása megvalósult.  
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2.  HELYZETELEMZÕ, HELYZETÉRTÉKELÕ MUNKARÉSZ 

2.1.A helyzetelemző vizsgálatok eredményeinek értékelése, szintézis 

Gyöngyöstarján a Mátra déli lábánál kedvező természeti és,- Gyöngyös, illetve az autópálya 

viszonylagos közelsége miatt,- előnyös gazdaságföldrajzi környezetben van. A patakokkal 

szabdalt domboldalak felett megjelenő hegycsúcsok és a délre elterülő síkvidék felemelő pa-

norámája veszi körbe a falut. 

A település fő megélhetését évszázadokig a szőlőművelés, az erdő, és az állattartás biztosí-

totta. Folyamatos, kiegyensúlyozott fejlődési lehetőséget jelentett Gyöngyös szomszédsága, 

ahol a természeti erőforrások, mezőgazdasági termények értékesíthetők voltak. 

A 70-es években a falu „túlnőtte” önmagát, egy nagyobb tájegység központja lett. Itt koncent-

rálódott, a nagy bortároló kapacitás miatt is,- a térségi borfeldolgozás, s az ebből keletkező 

tőke, kapcsolati rendszer. Megépült a palackozó, a termelőszövetkezet központja, ezzel együtt 

a lakosságszám jelentősen megnőtt, a falu belső területei átépültek. Vadászatokat rendeztek a 

Borhy, Sósi-réti kastélyban. 

A rendszerváltás idején újabb lendületet kapott a település növekedése, sokan költöztek be a 

Gyöngyösről, de még a fővárosból is, új lakóterületek épültek ki. A megnövekedett lélekszámú 

falut ma már alvótelepülésként is definiálhatnánk, mivel az aktív népesség több, mint kéthar-

mada nem itt keresi meg a munkabérét. Azonban a településre este hazatérők nem csak itt 

alszanak, sokan közülük délután elmennek a szőlőjükbe, bort készítenek, járnak vadászni, 

horgászni. A település az itt élőknek egyszerre otthont ad és aktív pihenést is biztosít, mások-

nak a megélhetés lehetőségét is jelenti.  

A látványos növekedés mára már lecsendesedett. Lenne érdeklődés új építési telkekre, de 

részben a gazdasági válság, részben az infrastruktúra hiánya miatt kevés új épület épül. A 

népességszám stagnálásával, csökkenésével párhuzamosan a gazdasági erők válsága is 

megfigyelhető. Több, egykor jelentős vonzást jelentő intézmény, pince eladás alatt van, a te-

lepülésen működő cégek közül sokan felfüggesztették működésüket.  

Gyöngyöstarján mégis jobb helyzetben van a környező elszegényedő településekhez képes. A 

faluban két nagyobb termelő cég is működik, több országos hírű borászat van. Felújított köz-

épületek, tiszta közterületek fogadják az ide érkezőket.   

A FALU JÖVŐKÉPÉNEK, CÉLJAINAK TISZTÁZÁSA,- EBBEN (remélhetően) AZ ÁTMENETI 

VÁLSÁGBAN,- NAGYOBB JELENTŐSÉGET KAP, MIVEL MIND AZ ÖNKORMÁNYZAT, 

MIND A MAGÁNEMBEREK TŐKEHIÁNYA KISEBB MOZGÁSTERET BIZTOSÍT A 

FEJLESZTÉSKRE. 

A ÉRDEMES LENNE, HOSSZÚTÁVON FELLENDÜLÉST ADÓ FEJLESZTÉSEKBE IN-

VESZTÁLNI A KORLÁTOZOTT ANYAGI ERŐFORRÁSOKAT.  

Táji, természeti konfliktusok 

A falut körülvevő táji, természeti környezetben több tájseb, ipari hasznosítás jelenik meg, me-

lyek a falu melletti zónára is hatással vannak. A közigazgatási területen belül az andezit bánya 

hasonló gondot okoz. Szerencsésen, a mélyedésben folyó munka több területről nem észlel-

hető, de a falu közelsége miatt a forgalom és a bányászati tevékenység időszakosan zavaró. 

Az engedéllyel rendelkező teljes bányatelek lefejtése esetén a dombhát természeti környezete 

is sérülne. 
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Jellemzően nagytáblás megművelt szőlők veszik körbe a falut, a déli területeken szántó műve-

lés folyik. A falu feletti fennsíkon 300 ha parlag terület van, mely régebben legelő, gyümölcsös 

lehetett.  

Meg kell teremteni a helyi gazdálkodáshoz szükséges majorok, farmok építésének lehetősé-

gét. A meglévő külterületi beépítések építészeti arculat nem megfelelő, a harsogó színekkel, 

aránytalan tetőformával felépült épületek látványa zavaró. A külterületen birtokközpont építé-

sére lenne igény.  

Az erdőterületek nem a falu tulajdonában vannak, a turistautak nem járhatók, a források meg-

közelítése problémás. A vadászatok idején az erdőket látogatók előtt lezárják. Az elmúlt évek-

ben több erdőrészt tarvágással újítottak meg, ez eróziót indított el, látványvédelmi problémát 

okozott.  

 Térségi tervekből, fejlesztési elképzelésekből adódó feladatok   

A térségi tervek a jelenleg érvényben lévő Településrendezési tervvel nincsenek teljes össz-

hangban. A hatályos rendezési terv nagyobb települési területet jelöl ki, mint a megyei terv. A 

tervezett belterület növekedés a megengedett mértékű eltérésnél kisebb, ennek igazolása 

után a fejlesztési területek fenntartása megmaradhat. 

Gyöngyöstarján szempontjából fontos lenne, az országos térségi tervben és a megyei tervben 

jelölt kistérségi közúti kapcsolat Nagyréde és az M3-as autópálya felé megvalósuljon.   

Az országos természetvédelmi és egyéb övezeti lehatárolások szerint kell elkészíteni a fej-

lesztés, rendezési terveket. Országos kerékpárút helyét kell biztosítani a 2406 sz. út mellett. 

 Érvényben lévő településrendezési terv fejlesztéseinek értékelése 

A jelenlegi TSZT és Szabályozási terv nagy területeken jelölt lakó és gazdasági területfejlesz-

tést a település körül és a belterületen belül. Kérdéses, hogy ezeket fenn kell-e tartani a mai 

gazdasági helyzetben. Meg kell vizsgálni, hogy a fejlesztésre kijelölt területeken, milyen gaz-

dálkodás folytatható, milyen a földek termőhelyi adottsága.   

Pontosítani kell a tervet a mai törvényi előírásoknak megfelelően, a természetvédelmi, régé-

szeti, műemléki, vízügyi és bányászati, valamint földvédelmi előírások átvezetése és annak 

betartása miatt.  

A HÉSZ teljes átdolgozása szükséges a mai törvényi előírások alapján. A HÉSZ-ben nincs 

előírás a külterületi építkezések építészeti megjelenésére és a birtokközpontra vonatkozóan.  

 Településrendezési problémák 

Intézményterületek és a szolgáltató létesítmények elszórva épültek fel a falu központi terei 

körül. Az intézmények között gyalogosan nehéz közlekedni.  

A falu központja több kisebb térsorból épül fel, ezek arculata eltérő, sok a burkolt közlekedési 

felület. Mind az új beépítésű, mind a hagyományos utcákban hiányzik a fasor, zöldfelület. 

A főút felé több szántóterület lakóterületi fejlesztésre volt a kijelölve. Kérdéses, hogy érdemes-

e a fejlesztési területeket mind megtartani, ha jelenleg nincs fedezet a közművesítésre, kisebb 

az igény új építési telekre.  

A faluszerkezet, egyes intézmények, lakóházak, pincék több száz éves építési hagyomány 

őriznek. A régi épületek egy része rossz állagú, ezek megőrzése, mielőbbi felújítása szüksége 

lenne. 

Az új lakóterületek rendezettek, az utcák mellett intenzívebb fásítás szükséges lenne. A Petőfi 

utca környékén kisebb „alközpont” hiányzik. 
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A településen élők egy részének megélhetését falu belterületén felépült gazdasági területek 

adják, de a hagyományos településszerkezeten belül nagyon domináns módon jelennek meg, 

közlekedési forgalmuk zavarja a falu életét.  

Az eddigi tervekben új gazdasági területeket jelöltek ki a 2406 számú út mellett, ezekre a bel-

területi üzemek egy része kitelepíthető lenne. Az önkormányzati tulajdonú fejlesztési területen 

új gazdasági létesítmények felépítésére van lehetőség. 

A belterületen lévő, történelmileg kialakult pincesor egy része nagyon elhanyagolt, lehetőség 

lenne a terület turisztikai hasznosítására 

A sugaras faluszerkezet következtében a faluvégek távol esnek egymástól nincs, sem gyalo-

gos, sem belső közúti, vagy kerékpáros kapcsolat közöttük. 

 

2.1. SWOT analízis 

Lakossági beszélgetések, önkormányzati képviselők körében lefolytatott előzetes tájékozódás 

alapján összegeztük a településfejlesztés eddig felmerült problémát. 

 

1. Demográfiai kérdések 
erősségek gyengeségek 

magas népesség szám népesség növekedés megállt 

iskolázott lakosság természetes szaporulat kevés 

gyöngyösi munkahelyek közelsége elöregedő lakosság 

kevés az alacsony jövedelemből,  

segélyből élő 

napi ingázás távolabbi helyekre 

 szintézis 

népességszám megtartása, lehetőség szerint növelése lenne a cél 

önfenntartó, környezetét megbecsülő lakosság beköltözése támogatható 

fiatalok megtartása, öregeknek jobb életkörülmények biztosítása  

csak a környezeti állapotot javító, akár Gyöngyös közelségét kihasználó,- munkahelyek te-

lepüljenek a faluba 

 

  

2. Természeti erőforrások 
erősségek gyengeségek 

sok, felszíni vízfolyás, patak felszíni vízrendezés szükséges 

mezőgazdasági termeléshez megfelelő 

vulkanikus alapkőzeten kialakult altalaj 

ásványkincs  

természeti környezet 

felszíni rétegek kövesek 

 

 bányakincs problémát jelent a felszíni 

bányák miatt 

jó levegő  nincs megfelelő állattartás 

jó szőlő- és gyümölcstermőhely  sok a parlag terület  

erdő melletti település  erdőt korlátozottan lehet használni,  

vadászat     
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 szintézis 

 források „foglalása”, felszíni vízrendezés, az élővizeket és partjukat be kell vonni a telepü-

lési zöldfelületi rendszerbe  

országos és helyi természetvédelem és az ehhez kapcsolódó „bakkancsos” turizmus erősí-

tése, tanösvények, védett területek kijelölése 

erdőgazdálkodás, erdőjáró turizmus, vadaspark 

szőlő és gyümölcstelepítés 

korlátozott állattartás 

az ásvány bányák és a természeti, táji adottságok védelmének összehangolása 

 

3. Gazdasági háttér 
erősségek gyengeségek 

 tőkehiány, gazdasági válság 

van helyben munkahely belterületen zavaró a csarnokok, fémtar-

tályok látványa, forgalma 

turizmus a legtöbb vendéget ellátó Borhy kastély-

szálló tulajdonváltás alatt van, vendéglá-

tás színvonala 

  az andezit bánya természet- és látvány-

védelmi problémát okoz 

 szőlészet és borászat „húzó” ágazat 

 

sok egyéni kis gazda, alacsony felvásár-

lási árak, egyéni termékértékesítési 

problémák 

a legnagyobb szőlőfelvásárló, feldolgozó 

és tároló nem működik 

erdőgazdálkodási, vadászati lehetőség nincs fafeldolgozás, vadászat korlátozott 

kihasználtság 

gyümölcs ültetvények, jó minőségű 

szántó területek   

nincs megfelelő mezőgazdasági feldol-

gozó ipar 

  
 

szintézis 

csak környezetkímélő és a táji, építészeti értékeket megőrző üzemi tevékenységek támo-

gathatók,  

szőlő és borfeldolgozás erősítés (pincék, palackozó,  

a korlátozott fejlesztési forrásokat helyi tulajdonú, munkahelyteremtő vállalkozások megva-

lósítására kell koncentrálni (gyümölcs,- fafeldolgozás) 

„szelid” turizmust fejleszteni kell 

önkormányzat és a helyi vállalkozók összefogása 

értékesítési szövetkezet  
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4. Településrendezés 
erősségek gyengeségek 

Gyöngyös közelsége,  az M3-as csak Gyöngyösön át érhető el, 

a településen saját turisztikai kínálat van,  a Mátrai turisztikai célpontok távol vannak,  

változatos táji környezetben kevés kör-

nyezetvédelmi probléma, 

 aktív bánya terület közel van a belterület-

hez, a bányászat a természeti értékeket 

veszélyezteti, 

jó termőterületek, megművelt földek,erdő külterületen nincs építési lehetőség, 

 turista,- kerékpárutak, tanösvények hiánya, 

van fejlesztési terület, közművesítés kiépítésére nincs pénz, 

történelmileg kialakult utcahálózat, 

 beépítés, üzemi területek,  

 

bánya, munkalehetőség 

sok rossz állagú régi épület, 

közterületek gondozottak, de kialakításuk 

nem megfelelő, 

kevés zöldterület a településen,   

 látványvédelmi problémák,   

helyi turisztikai értékek (Haller pince, 

Borhy kastély, Fajzat puszta, temp-

lom,falumúzeum, fészer színház, ha-

gyományos beépítések, borászatok, 

pincék, védett kertek)  

turisztikai helyek korlátozottan látogathatók, 

Borhy kastély eladás alatt, 

feszíni vízelvezetési problémák, 

  

szintézis 

borászat, turizmus fejlesztését segítő szabályozás 

a hatályos településrendezési terven kijelölt fejlesztési területeket felül kell vizsgálni 

a külterület egyes részein lehetőséget kell adni majorok, gazdasági épületek, lakóházak 

elhelyezésére 

a meglévő, belterületi üzemek arculat javítása, „kitelepítése”  

új gazdasági területek biztosítása,   

táji és épített helyi értékvédelem 

helyi értékek megőrzését, fejlesztését elősegítő szabályozás   

turista és kerékpár utak 

 

 

2.2. Vizsgálati összefoglaló, értékek-problémák 

A mellékelt tervlapon összegeztük a vizsgálat, megbeszélések eredményeit. A jelenlegi terü-

lethasználaton került ábrázolásra a hatályos TSZT fejlesztésre szánt területei, a Térségi tervek 

természet és tájkép védelmi lehatárolásai, a régészeti területek.  
értékek problémák 

régészeti területek látványvédelem 

táji, természeti, külterületi tájhasználat (tarvágás, parlag, be-

építés) 

művi, településszerkezeti és épített értéke infrastruktúra, közlekedési kapcsolatok hiá-

nya (közút, gyalogút, turista, kerékpár) 

2.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek   
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1. akció terület: A falu hagyományos beépítésű központi részei, melyek alkalmasak a borá-

szat és a borturizmus fejlesztésére 
2. akció terület: Külterületi fejlesztési területek  

3. Érték és látványvédelemi területek (közterületek, vízrendezés, látványvédelem bánya) 

 

3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

 

3.1. Jövőkép 

A falu fejlesztési elképzeléseket három nagyobb cél elérése határozza meg 

Munkahelyteremtés-értékmegőrzés  

Gyöngyöstarján a lehetőségeit kihasználva, a természeti és épített értékeit megőrizve mi-

nél több helyi munkahellyel rendelkezzen, váljon a Mátraaljai borvidék egyik központjává.  

Emellett a turizmus és a környezettel összhangban lévő mezőgazdaság fejlesztése lenne 

fontos. 

Lakóhely fejlesztés  

 a meglévő építészeti örökséget hordozó beépítés megtartása, revitalizálása. A 

belső területeken vonzóvá kell tenni megüresedett régi épületeke, hogy a költözők 

itt telepedjenek le, s felújítsák ezeket.  

 visszafogott, de változatosabb fejlesztések. Több lakóterületfejlesztési lehetőség 

legyen előkészítve. S ezeket igények szerint lehet alakítani.  

Természetvédelem és természetjárás 

Elsősorban az északi, erdővel borított területeken, a patak völgyekben, de a sík vidékeken is 

támogatni kell a természet megóvást és annak megismerését szolgáló természetjáró turiz-

must. 

  

3.2. Prioritások 

Az épített környezet fejesztéséhez kapcsolódó prioritások a település két hagyományos beépí-

tésű területének fejlesztése köré épülnek fel. A falu ezen részei a 20. században nem épültek 

át, a 200 éves beépítési formák hagyományait őrzik. A házak között sok elhanyagolt állapotú 

épület van, a közterületeke több helyen rendezetlenek. A területek további romlása 

elszlömösödést és szegregációt okozhat. Fejlesztésük azonban Gyöngyöstarjánnak új arcula-

tot adhatna, munkahelyek és lakáskínálat bővítésével járna.  

A külterületen a természet megóváshoz, a természetjáráshoz és az egészséges életmódhoz 

kapcsolódó célok megvalósítását kell elősegíteni.   

1. Prioritás 

Haller pince, Petőfi utca, Széchenyi utca, Brassó utca környéke 

A területfejlesztés elsődleges célja a munkahelyteremtés (borászatok), és a turisztikai lehető-

ségek javítása. A terület magába foglalja a meglévő borászati üzemeket, azok felszíni megje-

lenésének átformálása is szükséges lenne. 
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SZŐLŐTERMELÉS, BORÁSZAT, BORTURIZMUS 

MÁTRAALJI BORVIDÉK (EGYIK) KÖZPONTJA 

A Mátraaljai falu egyik nagy öröksége a jó termőterületek és meglévő pince hálózat, nagy táro-

lókapacitás. A nagy mennyiségű bortárolására alkalmas „Haller” pince és az ahhoz tartozó 

épületek, gazdasági telepek üresen állnak. A lehetőségeket ki kellene használni, s összefog-

va,- település borászati és az önkormányzat,- esetleg külső tőke bevonásával vagy kölcsönnel 

megteremthetik a térség borászati központját. Értékesítési szövetkezetként együtt intézhetnék 

a bormarketing és PR tevékenységet, kihasználhatnák a turisztikai lehetőségeket. További 

előnyt jelent, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági területeken palackozó vagy 

gépállomás is kialakítható lenne. 

Ehhez a fejlesztési elképzeléshez kapcsolódhatna a mai keresletnek megfelelően a kisebb 

borászatok támogatása. A kis pincék a borkóstolók, fesztiválok helyszínei lehetnének. 

Érdemes lenne a környék közterületeit rendezni, gyalogos felületeket, fásított tereket kialakí-

tani, a patak medret átépíteni. A Széchenyi utcában lévő kisebb házakat falusi turizmus szá-

mára szálláshellyé átalakítani. A nagyobb köztéren (Deák Ferenc utca) fásított parkolóhelyek 

kialakítani. 

2. Prioritás 

Dobó István utcától északra, a Tarján pataktól nyugatra eső településrész és a hozzá kapcso-

lódó külterületi fejlesztési területek 

SZÉP TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN, JÓ LEVEGŐJŰ, HAGYOMÁNYOS BEÉPÍTÉSŰ  

L A K Ó T E R Ü L E T  

  

Az elmúlt években a falu lakóterületei fejlődtek legjobban, ilyen irányú kereslet ma már kisebb. 

Feltehetően, megfelelő kínálat mellett ez még elindulhat újra. Több fiatal építene új házat, ki-

költöznének Gyöngyösről, ha valami egyedi kínálat fogadná őket.  

Így a falu jövőképének fontos egyik eleme, hogy Gyöngyöstarján   

A falu mellett több lakóterületi fejlesztés volt kijelölve, ezeket felül kell vizsgálni. Érdemes, 

csak a legjobb helyzetben lévő területek fejlesztését szabályozni, s annak a fejlesztését elkez-

deni. A többi terület a településszerkezeti terven kerül ábrázolásra, mint távlati fejlesztési lehe-

tőség.  

A belterületen sok szép, régi, de rossz állagú épület áll. A hagyományos faluszerkezet, az 

történelmi örökséget szolgáló épületek megtartása és felújítása a település egyén arculatának 

megőrzését szolgálná. Javasolható, hogy adókedvezménnyel, szabályozási engedményekkel 

vonzóbbá tenni a régi házak hasznosítását. 

Tehetősebb társadalmi réteg fejlesztési igényeit szolgálná, ha lennének a külterületen nagy 

teleknagyságok mellett, birtokközpont, majorok, borászatok és lakóhelyek építésére alkalmas 

területek. 

Az itt élők életkörülményeinek javítása:  

 vízrendezés:  
 felszíni vizek elvezetése 

 fedett árkok 

  patak medrek revitalizálása  
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 közterületek színvonalának javítása: 
 elektromos hálózatok átépítése 

 forgalomcsillapítás 

 zöldfelületek  

 közlekedési kapcsolatok:  

 meglévő utak minőségének javítása (burkolat, fásítás) 

 Széchenyi,Damjanich utca 

 falu részek közötti kapcsolatok, gyalog utak   

 térségi kerékpárút 

 közmű problémák megoldása 

 

3. Prioritás 

 TÁJ, TERMÉSZET  ÉS EGÉSZSÉG VÉDELEM  

A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület kezdeményezése alapján, részben a 

„MESÉL AZ ERDŐ” rendezvény gondolati tartalmához kapcsolódva, a település táji és termé-

szeti értékeinek megóvását és bemutatását célzó „zöld program” indulhatna. S ehhez kapcso-

lódva, az itt élők egézségesebb életvitelét célzó kezdeményezések és javaslatok is megvaló-

síthatók. 

 Táji értékek védelme 

 kilátó pontok 

 „Mulató” hegy   

 értékes ásványok 

 vízfolyások, források 

 Helyi természeti értékek katasztere 

 erdő élővilága (fák, altalaj növényzete, gomalelőhely,stb) 

 vízpartok élővilága 

 legelők, szántók természeti értékei 

 fasorok, 

 tervezett kertek. 

 Természetjáró turizmus 

 kiadvány, 

 turák, tura útvonalak, 

 erdei, szabadtéri sportpályák. 

 Egészséges életmód 

 térségi és belterületi kerékpár utak, 

 mintakertek, 

 helyi piac, 

 szabadtéri sportpályák. 

 Fenntartható világunk 

 energiatakarékos életmód 

 hulladékgazdálkodás 

 

A falu jövőjét meghatározó főbb irányok mellett más elképzelések is segíthetik az itt élőket, 

Gyöngyöstarjánt.  

 Mezőgazdasági termelés, terményfeldolgozás 
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 gyümölcstermelés, 

  szántóföldi kultúrák termőterületeinek növelése, feldolgozás 

 erdők hasznosítása, fafeldolgozó 

 állattartás a külterületen 

 Szanatórium, öregek otthona a Sósi –réti Borhy kastélyban 

 Turizmus 
 vadászturizmus 

 szelíd turizmus (szálláshelyek, turista utak, források) 

 

3.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 

 

A meglévő táji és épített értékek megőrzését, feltárását szolgáló intézkedések szükségesek. 

Minden fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a környeztet nem károsító, az emberek nyu-

galmát, a jó levegőt megőrző beruházásokat érdemes támogatni.   

Fontos lenne, hogy nem külső beruházók fejlesszék a települést, hanem a helyi összefogással 

valósuljanak meg az elképzelések.  

A falu környezetének javítása érdekében: 

 Javasoljuk a bánya és a település közelsége miatt a „Mulató-hegy” oldalának 

megőrzését, a dombtetőt látvány védelmi szempontból,- védelem alá kell he-

lyezni. 

 hagyományos faluszerkezet és az értékes, népi építészeti emlékek megőrzését 

elsősorban egy helyi értékvédelmi felmérés és rendelet szolgálná. Ezek alapján 

kell kidolgozni, melyek megtartandó, melyek átépíthető épületek. Illetve melye-

ket lehet dokumentálás után bontani. Az új épületek építészeti terveinél a meg-

lévő tömegalakítás és formavilág megőrzése lenne célszerű. természetesen a 

ma igényeknek megfelelő épületek elhelyezését kell támogatni.  

 A belterületen jelentkező belvíz és csapadék vízelvezetési problémák miatt, víz-

rendezési terv készítése szükséges. A magasabban fekvő területeken meglé-

vők felújítása és további záportározók elhelyezése lehetővé tenné, hogy nagy 

vizek megjelenésekor a leburkolt árkokban kevesebb víz kerüljön. Így azok egy 

része revitalizálható lenne.  

 az északi területeken a turista utak, patakok, források s ezek mellett lévő ter-

mészeti értékek felmérését, kiadvány készítését, valamint ezek elérhetőségé-

nek biztosítását. 
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Források, jegyzetek 

 

 
                                                           
i
 http://matrahegy.hu 

 
ii
 „ökológiai hálózat egyes védett természeti területek, valamint egyes védett természeti területek védő-

övezete, Natura 2000 területek, érzékeny természeti területek és természeti területek ökológiai (zöld) 
folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak egységes elnevezését jelenti.” [a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. tv. 53.§. (3) b)] 

iii
 magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan 

természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes 

élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy 

közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont [OTrT 2. §. 16. pont] 

iv
 pufferterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe 

olyan rendeltetésű területek tartoznak, melyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékeny-

ségeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtle-

nül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek [OTrT 2. §. 23. pont] 

 

 

 

 

 

 

 

http://matrahegy.hu/




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Mellékletek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyöngyöstarján Településrendezési Terve 

ELŐZETES EGYEZTETÉS SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK 

 Államigazgatási szervek, érdekképviseletek Vélemények, hozzászólások Dátum/hiv.sz. 

1.  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 

Állami Főépítész 
3525 Miskolc, Városház tér 1. 
Gergely Péter Tel: 46/512-961 

A településrendezési terv véleményezési szakaszában részt kíván venni. 
A tervdokumentációkat papír formátumban és elektronikus adathordozón kéri. 
Az eljárás lefolytatásában a törvényi előírások betartását kéri. 
 
Környezeti vizsgálat lefolytatását kéri a törvényi előírások betartásával. 

 
2013. 06. 06. 

 
 

2013. 06. 06. 

2.  

Észak-Magyarországi KTVF 
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 

Pálinkás Róbert  
Tel.: 46/517-300 Fax: 46/517-399 

A véleményezési eljárásban részt kíván venni. 
A településrendezési terv készítése során a környezeti elemek szennyezésének elkerülése 
érdekében a vonatkozó jogszabályok betartását kéri. 
A tervet a jóváhagyást követően a Felügyelőség és az Észak-Magyarországi Vízügyi Igaz-
gatóság részére is el kell küldeni. 

2013. 06. 24. 
 

Ügyiratszám 
113542/2013 

3.  

Nemzeti Környezetügyi Intézet 
Észak-Magyarországi Kirendeltsége 

3530 Miskolc, Vörösmarty út 77. 
Gönczi Anna Tel:46/516-600 Fax:46/516-671 

Részt kíván venni az eljárásban. 
A tervdokumentációt elektronikusan kéri az anna.gonczi@neki.gov.hu e-mail címre. 
 
Adatokat szolgáltat a településen található vízkivételi létesítményekről. 
Tájékoztat, hogy a település érzékeny fsz.. alatti vízminőség védelmi területek kategóriájá-
ba tartozik, nem szerepel a nitrátérzékeny területek között és hidrogeológiai védőidom nem 
található a területen. 
Kifogást nem emel. 

2013. 06. 12. 
 
 

2013. 06. 25. 

4.  

Országos Vízügyi Főigazgatóság 
1012 Budapest, Márvány utca 1/d 

Molnár Béla, Huzella Gábor 
Tel:225-4400 Fax:212-0773 

Nyilvántartásuk szerint a település belvízzel nem veszélyeztetett, nagyvízi mederrel nem 
érintett. 
További adatszolgáltatás az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóságtól igényelhető. 

2013. 05. 31. 

5.  
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

3300 Eger, Klapka György u. 11. 
Göncziné dr. Kulcsár Kata tű. hdgy. 36/510-230 

A terv kidolgozásában a vonatkozó jogszabályok betartását kéri. 
Közli, hogy az ár- és belvíz veszélyeztetettségi besorolás szerint a település „A” erősen 
veszélyeztetett kategóriába tartozik. 
A további egyeztetési eljárásban részt kíván venni. 

2013. 06. 03. 

6.  

Heves Megyei Kormányhivatal 
Hatvani Járási Hivatal 

Járási Népegészségügyi Intézete 
3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 20-22. 

Ortó Gyuláné 37/311-172 

A lakóterületek fejlesztésénél a közművesítettség biztosítását előtérbe kell helyezni. 
Kifogást nem emel. 

2013. 06. 13. 

7.  

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

1066 Budapest, Teréz körút 62. 
Kozma Péter 1/4741-749 

Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz. 
Az eljárás további részében nem kíván részt venni. 

2013. 06. 28. 

mailto:anna.gonczi@neki.gov.hu


8.  
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

3300 Eger, Barkóczy u. 7. 
Lónyai György 36/511-683 

A terv kidolgozásában a vonatkozó jogszabályok betartását kéri. 
Tájékoztat a település termőföldjeinek kataszteri jövedelméről. 
A véleményezési eljárásban a továbbiakban is részt kíván venni. 

2013. 05. 29. 

9.  

Heves Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatósága 

3300 Eger, Szövetkezet u. 4. 
Urbán Imre 36/510-570 

Erdészeti adatszolgáltatás a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Nyil-
vántartási és Térkép Osztályán igényelhető. 

2013. 05. 29. 

10.  

Heves Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

3300 Eger, Szövetkezet utca 6. 
Keresztessy Ferenc 36/510-965 

A terv kidolgozásában a vonatkozó jogszabályok betartását kéri. 
Az eljárás további szakaszában részt kíván venni. 
A talajvédelmi előírások minden mg. hasznosítású termőföldön hatályosak. 

2013. 05. 30. 

11.  

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
1135 Budapest, Lehel utca 35-37. 

1885 Budapest Pf.: 25. 
Ács Piroska Tel:237-5527 Fax:237-5557 

Észrevételt nem tesz. 
Az eljárás további részében nem kíván részt venni. 

2013. 05. 30. 

12.  
Miskolci Bányakapitányság 

3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. 
Drazsdik Lajos 46/503-763 

Tájékoztatást ad a településen nyilvántartott ásványi nyersanyaglelőhelyekről, a bányatel-
kek EOV koordinátáiról. 
A terv kidolgozásában a vonatkozó jogszabályok betartását kéri. 
Környezeti hatásvizsgálat elkészítését földtani, bányászati okok miatt nem tartja szüksé-
gesnek. 

2013. 05. 27. 

13.  
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

 3529 Miskolc, Csabai kapu 17. 
Téglásné Veréb Mária 46/555-516 

A hírközlési szolgáltatókról teljes körű nyilvántartás található a hatóság honlapján. 
A tervet a hírközlési szakági munkarésszel együtt kéri véleményezésre, a válaszlevélen 
kéri az iktatószám feltüntetését. 

2013. 05. 29. 

14.  
Antenna Hungária Műszaki Ágazat 
1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. 

Molnár Tibor Tel: 464/2372 Fax: 481-6641 

Érintettség hiányában észrevételt nem tesz. 
Az eljárás további részében nem kíván részt venni. 

2013. 05. 27. 

15.  

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 
Gyöngyösi régióközpont 
3200 Gyöngyös, Gyár u. 7. 

Szabó Gyula Tel: 20/940-3487 Fax: 37/516-173 

Kifogást nem emel. 
A településen nem tervez nagyobb volumenű hálózati beavatkozást. 
A jóváhagyott terv megküldését kéri elektronikus formátumban. 

2013. 06. 27. 

16.  

Heves Megyei Önkormányzat 
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 

3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 
Szabó László Tel: 36/521-336 Fax: 36/521-331 

Az eljárás további szakaszában részt kíván venni. 
Az egyeztetési dokumentációt elektronikus adathordozón kéri .doc vagy .pdf formátumban. 
Felhívja a figyelmet a területrendezési és településrendezési terv összhangjára. 
A területrendezési terv letölthető, elérési útvonalát a levél tartalmazza. 

2013. 06. 21. 



17.  

Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal 
Építéshatóság 

3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 
Jaros Gábor Tel.:37/510-300/419 Fax:37/500-160 

Kifogást nem emel. 
A véleményezési eljárásban a továbbiakban is részt kíván venni. 
A véleményezésre küldött dokumentációt digitálisan kéri, a jóváhagyott tervet papír alapon 
is. 

2013. 06. 19. 

18.  

Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal 
Polgármestere 

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139. 
Szolcsák Gyula 37/370-389 

Észrevételt nem tesz. 
Az eljárás további részében nem kíván részt venni. 
A dokumentációt CD és papír formátumban is kéri. 
A gyöngyössolymosi HÉSZ-t CD-n elküldte. 

2013. 06. 03. 

 



























































 
 
 Műszaki ágazat 
 Fax 
 
 Lapok száma: 1 
 
Feladó:  Címzett:  
 

Név:      Molnár Tibor  Név: Nagy Károly 
 

Ágazat: Műszaki Vállalat: Gyöngyöstarján község 
 

Telefon: 464-2372 Telefon: 37/372-025 
 

Fax:       481-6641  Fax: gytarjanpolghiv@pr.hu 
kozmu@ahrt.hu  
 
Tárgy:  településfejlesztési koncepció 
Gyöngyöstarján Helyi Építési Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének felülvizsgálata 
a Pro Arch. Építész Stúdió „Gyöngyöstarján Településrendezési Terv -2013” alapján 
Levélszám: 625-29/2013/GYT 
 

 

Dátum: 2013. május 27. 
 
 
Tisztelt Nagy Károly Úr! 
 
 
Tájékoztatom, hogy a feni esetben az Antenna Hungária Zrt. nem érintett infrastruktúrájára való 
tekintettel. 
Ezért az Antenna Hungária Zrt.-nek nincs adatszolgáltatási kötelezettsége a tárgyban. 
Cégünk nem tervez a települést illetően hálózatfejlesztést. 
 
A településfejlesztési koncepcióhoz kikötés nélkül hozzájárulunk. 

Az egyeztetés az Antenna Hungária Zrt. vezetékes kábelhálózatára és egyéb infrastruktúrájára 
vonatkozik és egy évig érvényes. 

 
 
Tisztelettel: 
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ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER 
 

     
Széchenyi út 1./1054 hrsz 
telek terület: 2171 m2 
épület alapterülete: 457 m2 
beépítési mód: keretes 
beépítési százalék: 21% 
építmény/párkány magasság: 6‐9 m
egyéb: plébánia, gazdasági épület 
építészeti karakter: 

     

     
Széchenyi út 1./1054 hrsz 
telek terület: 2171 m2 
épület alapterülete: 457 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 21% 
építmény/párkány magasság: 3 m 
egyéb: plébánia, gazdasági épület 
építészeti karakter: 
 

     

     
Széchenyi út 3./1053 hrsz 
telek terület: 431 m2 
épület alapterülete: 120 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 28 % 
építmény/párkány magasság: 2,6 m 
egyéb: gazdasági épület 
építészeti karakter: 
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Széchenyi út 11./1042 hrsz 
telek terület: 254 m2 
épület alapterülete: 92 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 36% 
építmény/párkány magasság: ‐ 
egyéb: pince 
építészeti karakter: 

     

 
 
 
 

 

     
Dózsa György út 

 

 

 
telek terület:   
épület alapterülete:   
beépítési mód:   
beépítési százalék: 

     

     
Széchenyi út 20./968 hrsz 
telek terület: 404 m2 
épület alapterülete: 145 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 36 % 
építmény/párkány magasság: 2,6 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: rosszállagú 

     

     
Széchenyi út 22./969 hrsz 
telek terület: 704 m2 
épület alapterülete: 129 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 18%  
építmény/párkány magasság: 3,5 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 
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Széchenyi út 40./935 hrsz 
telek terület: 291 m2 
épület alapterülete: 121 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 42% 
építmény/párkány magasság: 3 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 

 

 

     

     
Széchenyi út 41./981/1 hrsz 
telek terület: 285 m2 
épület alapterülete: 90 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 31 % 
építmény/párkány magasság: 2,7 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: deszkázott 
vértelek 

     

     
Széchenyi út 48./932 hrsz 
telek terület: 375 m2 
épület alapterülete: 88 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 23%  
építmény/párkány magasság: 2,8 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: deszkázott 
vértelek 

     

     
Széchenyi út 51./979 hrsz 
telek terület: 263 m2 
épület alapterülete: 70 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 26% 
építmény/párkány magasság: 2,8 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: deszkázott 
vértelek 



Gyöngyöstarján 
Településfejlesztési koncepció 

4 
Pro Arch. Építész Stúdió 

1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t‐online.hu 

     
Széchenyi út 52./931 hrsz 
telek terület: 461 m2 
épület alapterülete: 135 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 29 % 
építmény/párkány magasság: 2,8 m 
egyéb: átépített lakóépület 
építészeti karakter: 

     

     
Széchenyi út 56./928/1 hrsz 
telek terület: 728 m2  
épület alapterülete: 147 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 20 % 
építmény/párkány magasság:  
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 

     

     
Széchenyi út 57./976 hrsz 
telek terület: 526 m2 
épület alapterülete: 72 m2 
beépítési mód: ‐ 
beépítési százalék: 14 % 
építmény/párkány magasság: 
egyéb: 
építészeti karakter: 

     

     
Széchenyi út 58./926 hrsz 
telek terület: 1369 m2 
épület alapterülete: 140 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 10 % 
építmény/párkány magasság: 4 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 
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Széchenyi út 61./99 hrsz 
telek terület: 877 m2 
épület alapterülete: 190 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 22 % 
építmény/párkány magasság: 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 

     

     
Széchenyi út 63./98/2 hrsz 
telek terület: 625 m2 
épület alapterülete: 174 m2 
beépítési mód: 27 % 
építmény/párkány magasság: 2,8 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 

 

       
Brassói utca 
telek terület: 
beépítési mód: ‐ 
építmény/párkány magasság: ‐ 
egyéb: pince 
építészeti karakter: 

     

       
Brassói utca 
telek terület: 
beépítési mód: párhuzamos 
építmény/párkány magasság: 2,6 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: rossz állagú 
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Brassói utca 
telek terület: 
beépítési mód: párhuzamos 
építmény/párkány magasság: 2,6 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: rossz állagú 

     

       
Brassói utca 
telek terület: 
beépítési mód: 
építmény/párkány magasság: 2‐2,7 
egyéb: pince 
építészeti karakter: átépült 

 

     
István utca 10./876 hrsz 
telek terület: 279 m2 
épület alapterülete: 99 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló  
beépítési százalék: 35% 
építmény/párkány magasság: 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: lekontyolt 
oromfalas 

     

     
István utca 12./877 hrsz 
telek terület: 237 m2 
épület alapterülete: 114 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 48% 
építmény/párkány magasság: 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: lekontyolt 
oromfalas 



Gyöngyöstarján 
Településfejlesztési koncepció 

7 
Pro Arch. Építész Stúdió 

1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t‐online.hu 

     
István utca 14./878 hrsz 
telek terület: 347 m2 
épület alapterülete: 145 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló  
beépítési százalék: 41% 
építmény/párkány magasság: 2,6 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: vak homlokzat 

   

     
István utca 25./950 hrsz 
telek terület: 559 m2 
épület alapterülete: 97 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 17%  
építmény/párkány magasság: 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: átépített, 
tornácos homlokzat 

   

     
István utca 34./905 hrsz 
telek terület: 628 m2 
épület alapterülete: 166 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 26% 
építmény/párkány magasság: 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 

   

     
István utca 41./939 hrsz 
telek terület: 553 m2 
épület alapterülete: 205 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 37% 
építmény/párkány magasság: 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 
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István utca 43./938/2 hrsz 
telek terület: 597 m2 
épület alapterülete: 112 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 19% 
építmény/párkány magasság: 2,4 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: deszkázott 
vértelek 
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