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TARTALOMJEGYZÉK 
 

1. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez 

 
A MEGALAPOZÓ  VIZSGÁLAT  TARTALMI  KÖVETELMÉNYEI 

 
1.   HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1.  Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 

1.2.  A  területfejlesztési dokumentumokkal  (Országos Területfejlesztési  Koncepcióval és  a  területileg releváns 

megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata 

1.3.  A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.4.  A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település fejlesztését befolyásoló 

– vonatkozó megállapításai 

1.5.  Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1.  A hatályos fejlesztési koncepció,  integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai 

1.5.2.  Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

1.6.  A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1.  A hatályban lévő településrendezési eszközök 

1.6.2.  A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

1.7.  A település társadalma 

1.7.1.  Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség,  foglalkoztatottság,   jövedelmi  viszonyok, 

életminőség 

1.7.2.  Térbeli‐társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

1.7.3.  Települési  identitást  erősítő  tényezők  (történeti  és   kulturális  adottságok,  társadalmi  élet,  szokások, 

hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, egyházak stb.) 

1.8.  A település humán infrastruktúrája 

1.8.1.  Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

1.8.2.  Esélyegyenlőség biztosítása 

1.9.  A település gazdasága 

1.9.1.  A település gazdasági súlya, szerepköre 

1.9.2.  A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.3.  A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése 

1.9.4.  A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.) 

1.9.5.  Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet‐kínálat) 

1.10.  Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz‐ és intézményrendszere 

1.10.1.   Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.10.2.   Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

1.10.3.  Gazdaságfejlesztési tevékenység 

1.10.4.   Foglalkoztatáspolitika 

1.10.5.   Lakás‐ és helyiséggazdálkodás 

1.10.6.   Intézményfenntartás 

1.10.7.   Energiagazdálkodás 

1.11.  Településüzemeltetési szolgáltatások 

1.12.  A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1.   Természeti adottságok 

1.12.2.   Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1.    tájtörténeti vizsgálat 

1.12.2.2.    tájhasználat értékelése 

1.12.3.   Védett, védendő táji‐, természeti értékek, területek 

1.12.3.1.    tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

1.12.3.2.   nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, 

emlék 

1.12.3.3.   ökológiai hálózat 

1.12.4.   Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 



1.13.  Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1    A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1.1.    szerkezeti‐,  kondicionáló  szempontból lényeges valamint a  zöldfelületi karaktert meghatározó 

elemek 

1.13.1.2.    zöldfelületi ellátottság értékelése 

1.13.2.   A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

1.14.  Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1.   Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1.    a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

1.14.1.2.    az  ingatlan‐nyilvántartási  adatok  alapján, termőföld esetén  a  művelési ágak  és  a  minőségi 

osztályok 

1.14.1.3.   beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

1.14.1.4.    funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 

1.14.1.5.    alulhasznosított barnamezős területek 

1.14.1.6.    konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

1.14.2.   A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat 

1.14.3.  Önkormányzati tulajdon kataszter 

1.14.4.   Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

1.14.5.   Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1.    funkció, kapacitás 

1.14.5.2.   beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

1.14.5.3.   magasság, szintszám, tetőidom 

1.14.5.4.    településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

1.14.6.   Az épített környezet értékei 

1.14.6.1.    településszerkezet  történeti kialakulása, történeti településmag 

1.14.6.2.    régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

1.14.6.3.    védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

1.14.6.4.    világörökségi és világörökségi várományos terület 

1.14.6.5.   műemlék, műemlékegyüttes 

1.14.6.6.   műemlékvédelem  sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 

1.14.6.7.   műemléki  terület: történeti táj, műemléki  jelentőségű  terület, műemléki környezet 

1.14.6.8.   nemzeti emlékhely 

1.14.6.9.   helyi védelem 

1.14.7.   Az épített környezet konfliktusai, problémái 

1.15.  Közlekedés 

1.15.1.  Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

1.15.2.   Közúti közlekedés 

1.15.3.   Közösségi közlekedés 

1.15.3.1.    közúti 

1.15.3.2.    kötöttpályás 

1.15.4.   Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

1.15.5.   Parkolás 

1.16.  Közművesítés 

1.16.1.   Víziközművek 

1.16.1.1.    vízgazdálkodás és vízellátás (ivó‐, ipari‐, tűzoltó‐, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

1.16.1.2.    szennyvízelvezetés 

1.16.1.3.    csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

1.16.2.   Energia 

1.16.2.1.   energiagazdálkodás és energiaellátás  (villamos energia, közvilágítás,  gázellátás,  távhőellátás  és 

más ellátórendszerek) 

1.16.2.2.   megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

1.16.2.3.    az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

1.16.3.   Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények) 



 

1.17.  Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1.   talaj 

1.17.2.   felszíni és a felszín alatti vizek 

1.17.3.   levegőtisztaság és védelme 

1.17.4.   zaj‐ és rezgésterhelés 

1.17.5.   sugárzás védelem 

1.17.6.   hulladékkezelés 
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1.17.9.   Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

1.18.  Katasztrófavédelem  (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

1.18.1.   építésföldtani korlátok 

1.18.1.1.    alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

1.18.1.2.    csúszás‐, süllyedésveszélyes területek 

1.18.1.3.    földrengés veszélyeztetett területei 

1.18.2.   vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1.    árvízveszélyes területek 

1.18.2.2.   belvízveszélyes területek 

1.18.2.3.   mély fekvésű területek 

1.18.2.4.    árvíz és belvízvédelem 
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1.18.3.1.    kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

1.18.3.2.   mélységi, magassági korlátozások 
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BÁTONYTERENYE VÁROS TELEPÜLÉSRÉSZEI 
 

 

 



 

1. BEVEZETŐ - ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) – valamint a Helyi 
Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV törvény, a településfejlesztést és településrendezést az 
önkormányzatok hatáskörébe utalta. 
A „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 3.§. és 4.§ településfejlesztést és településrendezés összefüggéseit és az azok 
elkészítésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az 5.§-ben rögzíti, mint településfejlesztési 
meghatározó elem, dokumentum a Településfejlesztési koncepciót, amely elkészítését megalapozó 
vizsgálatai tartalmi követelményeit az 1.sz. mellékletben, részletes tartalmi követelményeit a  2.sz. 
mellékletben rögzíti. 
 

Az Étv. meghatározása szerint: „Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, 
gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési 
célokat hosszútávra meghatározó dokumentum”. 
 

A településfejlesztési koncepció Jóváhagyandó munkarésze lényegében az a településfejlesztéssel 
kapcsolatos, településpolitikai dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza, ezért 
Önkormányzati határozattal fogadja el. 
Biztosítja, hogy a kitűzött településfejlesztési célok szolgálják a település fenntartható fejlődését, 
elősegítve a településen lakók életminőségének, életszínvonalának növekedését, a településes élők 
gyarapodását, a település és a környék hagyományaira, kulturális-, táji- és természeti adottságaira 
építve, azok védelmének biztosítása mellett. 
Bátonyterenye Város hatályos Településrendezési terve keretében rendelkezik elfogadott 
Településfejlesztési Koncepcióval (179/2003. (IX. 25.) Öh. sz. határozat). Amely azonban nem kerül 
módosításra, hanem a megváltozott jogszabályi keretek között új Településfejlesztési Koncepció kerül 
megalkotásra.  
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bátonyterenye Város Településfejlesztési 
koncepciójának készítésével a Z.É. Műhely Városrendezési és Építészeti Kft.-t bízta meg. 
A tervezési feladat első részeként a Z.É. Műhely Városrendezési és Építészeti Kft. összeállította a 
Településfejlesztési Koncepció megalapozásául szolgáló kérdőíves felmérés kérdőíveit, amely 
kitöltésében a településen működő intézmények és vállalkozások 2014 nyarán vehettek részt. Az 
érintetteknek a kérdőíveket az Önkormányzat juttatta el. 
A Településfejlesztési Koncepció tervanyaga Bátonyterenye Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
anyagát alapul véve került elkészítésre.  
 

A Településfejlesztési Koncepció tervanyaga a vizsgálati és tervi, jóváhagyandó munkarészeket 
tekintve ütemezve készül, ennek értelmében több kötetben kerül dokumentálásra, az alábbiak szerint:  
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete szerinti ún. Megalapozó vizsgálat – Helyzetfeltáró, 
Helyzetelemző és Helyzetértékelő munkarészei. E megalapozó vizsgálat elemzése és értékelése a       
I. Kötet Helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés c. dokumentációban kerül bemutatásra.  
 
Ezután készülnek el 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 2.sz. melléklete I. fejezete szerinti ún. 
Településfejlesztési Koncepció tartalmi követelményei, azaz amely, mint jóváhagyandó munkarész a 
település jövőképét, céljait, a továbbtervezési feladatokhoz a kiinduló adatokat, és a megvalósítás 
eszközeit és azok nyomonkövetését foglalja magába. Ez a dokumentáció II. Kötet Jövőkép és célok c. 
része. 

 

A meglévő adottságokat a „Településfejlesztési Koncepció I. kötet – Helyzetfeltárás, Helyzetelemzés, 
Helyzetértékelés c. dokumentációja tartalmazza.  



 

1.) Helyzetfeltáró munkarész 
 
 
Bátonyterenye 
Bátonyterenye Nógrád megyében, a Mátra, a Karancs, a Medves és a Cserhát találkozásánál, a 
Zagyva és a Tarján-patak völgyében helyezkedik el. A területe 80,09 négyzetkilométer, tengerszint 
feletti magassága átlagosan 100-150 méter. 
Bátonyterenye Nógrád megye harmadik legnagyobb városa, a Bátonyterenyei járás székhelye. A 
település négy különálló község - Nagybátony, Maconka, Kisterenye és Szúpatak - egyesítésével jött 
létre a 80-as években, várossá 1989-ben nyilvánították. 
 
Megközelíthetősége 
A település közúton és vasúton egyaránt elérhető. Vasúton a Hatvan–Somoskőújfalu-vasútvonalon és 
korábban a most éppen üzemszünet alatt álló Kisterenye–Kál-Kápolna-vasútvonalon. 
Közúton a 21-es főúton és a 23-as főúton közelíthető meg. A 21-en Salgótarján és Hatvan felől 
egyaránt elérhető, mert az út áthalad a kisterenyei városrészen. Hasonlóan a 2x1 sávos 23-as is 
keresztülhalad, illetve érinti Maconka külterületét. 
 
Helyi közlekedés 
A helyi közlekedésben a Nógrád Volán látja el. Igazából Bátonyterenyén nincs nagy jelentőségű helyi 
közlekedés, ezért csak egy-két helyi autóbusz látja el a tömegközlekedést. A városban a főbb 
közlekedési lehetőség a gyaloglás és a kerékpározás. Alkalmanként a városon belül a Helyközi buszok 
nyújtanak közlekedési lehetőséget. 
 
Bátonyterenye története 
A Mátra északi lábánál található a 16 ezer lakosú Nógrád megyei város. Az autóval Pásztó felől érkező 
turistának a Sulyom-hegyet kettészelő országút mentén először egy ipartörténeti érdekesség vonja 
magára a figyelmét. Nem mindennapi látvány a kimustrált szénbányászati vágathajtó gép. Rögtön ezt 
követően szemünk elé tárul a Mátra és a Cserhát közötti széles völgyben meghúzódó település. 
Bátonyterenye 1984. január 1-jén jött létre Nagybátony (beleértve az 1965-ben hozzácsatolt Maconkát 
is), továbbá Kisterenye és Szúpatak egyesítésével. Városi rangot 1989-ben kapott.  
 
Kisterenye 
A Mátra hegységtől északnyugatra, a Cserháttól keletre található Bátonyterenye városrésze, korábban 
önálló község volt. 180-250 méterrel fekszik a tengerszint felett. A környék már a bronzkor óta 
folyamatosan lakott terület. A terület gazdaságának meghatározó része volt a szénbányászat, amely 
azonban mára letűnt a térségben. Helyét a mezőgazdaság és a turizmus vette át. Kisterenye számos 
kulturális és természeti értékkel rendelkezik. Ezek legfontosabbika a Gyürky-Solymossy-kastély. 
 
Nagybátony - Bátonyterenye egyik városrésze a település délnyugati részén fekszik közvetlenül a 
Mátra lábánál. 1990-ig fontos tényezője volt a településrésznek a bányászat. A településrészek 
egybeolvadásával Nagybátony vált a város fontos gazdasági és turisztikai központjává. A városkép az 
1960-as évek elején változott meg. 
 
Maconka - 1965-ig önálló település volt. Jelenleg Bátonyterenye városrésze. Fontos turisztikai 
látványossága a Maconkai víztározó, amely sporthorgászatra tökéletesen alkalmas. Az egykori falu 
környéke már a bronzkorban is lakott volt. Fontos fejlődési ág lett a bányászat a vidéken. Jelenleg a 
víztározó látogatottságának a bevétele jelenti számára a biztos jövedelmet. 



 

Bátonyterenye Nevezetességei 
Gyürky-Solymossy-kastély - A kisterenyei városrész nevezetességei közé tartozik az 1790-ben épült 
késő barokk stílusú, egyemeletes, két hagymakupolás, zsindellyel fedett, saroktornyos Gyürky-
Solymossy-kastély, illetve annak 13 hektáros ősparkja, ami számos ritka növénye miatt 
természetvédelmi terület. Abonyi Lajos író emlékműve is itt látható. 
Palóc Tájház - A Gyürky-Solymossy kastély főbejáratához vezető út melletti házak őrzik a falukép 
korábbi megjelenését. 
Maconkai római katolikus templom - A város legértékesebb műemléke a 14. században épült 
maconkai román kori templom. Egyhajós, gótikus, barokk építmény. Egyszerű oromfalán kisméretű 
torony van. Gótikus ablaknyílások láthatók a hajón és a szentélyben. A szentélyben 15. századi, jó 
állapotban megmaradt faliképeket tártak fel, 1971-ben. 
Arany-hegy - Magyarország archeológiájának bölcsőjeként tartják számon a Maconkai-víztározóval 
szemközt, Kisterenye szélén elhelyezkedő szabályos sátor alakú hegykúpot. Kubinyi Ferenc 1821-ben 
kezdte gyűjteni azokat a leleteket, melyek a hegy oldalában igen nagy számban előfordultak. 
 
Híres Bátonyterenyeiek 

 Abonyi Lajos 
 Id. Szabó István szobrászművész 
 Ifj. Szabó István 
 Lavotta János hegedűművész 
 Kubinyi Ferenc 
 Gyürky Franciska. 

 
Szálláshelyek Bátonyterenyén 
Dáté Panzió; Katerina Vendégház; Maconkai Vendégház, Szélkakas Fogadó; Szekér Fogadó 
 
Környező  települések 
Dorogháza, Nemti, Kazár, Szuha, Sámsonháza, Mátramindszent, Mátraszele, Mátraszentimre, 
Salgótarján, Pásztó, Kishartyán, Parádsasvár, Mátraballa  
 
 
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 

térségi kapcsolatok 
 
Az ország északi részén az Észak-magyarországi régióban, Nógrád megyében található 
Bátonyterenye. A község a Mátra-alján fekszik, bizonyos területeit a Zagyva folyó kettészeli.  A  
település két nagyobb elkülönülő részből áll. Nagybátony és Kisterenye községek 1989-ben 
egyesültek, azonban a két csaknem azonos nagyságú és funkciójú településrész közlekedési 
összeköttetése a mai napig sem megoldott, így területileg nagyon elhatárolódik a két városrész 
egymástól. A várost északról a Salgótarjáni-medence határolja, nyugaton a Cserhát keleti vonulatai 
szegélyezik, délről a Mátra határolja, míg nyugaton a Mátra és a Heves-Borsodi-dombság közötti 
vidékkel határos. A település az országhatártól 15 km-re fekszik, a 21-es főút és a 23-as főút áthalad 
rajta. A település határában két tó is található, melyek elsősorban, duzzasztott, víztározó jellegű tavak. 
 
1.3. A város szerepének meghatározása a tágabb és szűkebb térségben 
Bátonyterenye Nógrád megye harmadik legnépesebb városa, a Mátra tájegység északi kapuja. 
Kistérségi központként is funkcionál, a Bátonyterenyei kistérség központi települése. A kistérség 
határa több helyen megyehatár is. A kistérséget 13 település alkotja. 

 
 



 

A kistérség települései: 
• Dorogháza 
• Kisbárkány 
• Lucfalva 
• Márkháza 
• Mátramindszent 
• Mátranovák 
• Mátraverebély 
• Mátraterenye 
• Nagybárkány 
• Nagykeresztúr 
• Nemti 
• Sámsonháza 
• Szuha 

 
A fő közlekedési hálózatok ugyancsak jelentősen meghatározzák a térség térszerkezetét. A 
megyeszékhelyről a 21-es számú főközlekedési útvonal, Heves megye irányába a 23-ös számú 
főközlekedési út, továbbá Pest megye és a főváros felé a 21-es főút biztosít kapcsolatot, melynek 
korszerűsítése az elmúlt években történt meg. A térség közvetlen autópálya kapcsolattal nem 
rendelkezik. A Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal fontos közlekedési szereppel bír a térségben, így 
nemzetközi kapcsolatokat nyit Szlovákiával. 
Népesség szempontjából a Bátonyterenyei kistérség Nógrád megye harmadik legkisebb kistérsége. 
 
A Bátonyterenyei kistérség népessége az országos tendenciákhoz hasonlóan fogy. 
A korcsoportonkénti megoszlást tekintve a kistérség elöregedő népességgel rendelkezik, a 14 
településből 12-ben az országos arányt meghaladó az elöregedés.  
A cigány kisebbség a települések felén éri el vagy haladja meg a 10%-ot: Nagybárkány (44%), Lucfalva 
(32%), Mátraverebély (25-30%), Márkháza (25%), Mátraterenye (18%), Mátramindszent (15%). 
A kistérség területe 278 km2. A kistérség minden 10000 lakosára 4,8 település jut, ami egy átlagos 
megyei érték. A 4 darab, 1000 főnél nagyobb népességszámú község a kistérség keleti felében, a 
Mátra lábánál, az 500 főnél kisebb lélekszámú települések a kistérség nyugati felében, a Cserhát 
hegységben a Kis-Zagyva völgyében helyezkednek el. 
A Zagyva-völgye települései olyan arányos léptékű, agglomerálódó jellegű településhálózatot alkotnak  
a  kistérségi  központ  körül,  melynek  gazdasági  és  közlekedési  szempontból egyaránt 
természetes központját képezi Bátonyterenye városa. 
 
1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési 

Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi 
területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések 
vizsgálata 

 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció – OFTK (2005-2030) 
 „A cél egy olyan harmonikus és fenntartható társadalmi, gazdasági, környezeti térszerkezet és területi 
rendszer létrejötte, amely a helyi adottságokra épülő, saját arculattal és identitással rendelkező 
térségekben szerveződik, amely szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai térbe, s amelyben a 
társadalom számára az alapvető esélyeket meghatározó közszolgáltatások és életkörülmények 
tekintetében nincsenek jelentős területi egyenlőtlenségek. Régióinknak, térségeinknek olyan 
fenntartható rendszerekké kell válniuk, amelyek értékeiket, örökségüket, erőforrásaikat és belső 
összetartozásukat nem csak megőrzik, hanem azokat tovább erősítik, a társadalom, a gazdaság és a 



 

természeti-környezeti, kulturális elemek összhangját helyi-térségi rendszereikben az átfogó 
környezetgazdálkodás és az integrált környezeti tervezés segítségével biztosítják”. 
 

Az OFTK a főváros körüli belső városgyűrű városainak lehetséges kitörési pontjai között az alábbiak 
említi meg Bátonyterenye szomszédos nagyvárosát Salgótartjánt, majd a fejlesztési irányokat. 

Salgótarján, a „régi-új város a hegyek ölelésében”, egy megújulásra kész, vonzó középvárosként 
definiálja magát, amelyhez húzóágazatai mellett (fém- és építőipar, üveggyártás, autóipar) a magas 
szintű technológiai iparágak, ipar, autóipar, üveggyártás és a turizmus kitörési pontjai járulnak hozzá. 
A térség kiterjed a közvetlen városi vonzáskörzeten túl is, pl. a Zagyva völgy ipari térségére. 

 
A belső gyűrű várostérségeinek fejlesztési irányai 
 A fővárost tehermentesítő belső gyűrű városait összekötő közlekedési hálózatfejlesztés. 
 A városok már meglevő és piacképes ipari, logisztikai funkcióit erősítő gazdaságfejlesztési 

politika megvalósítása, összhangban a fővárosi agglomeráció ipari és barnamezős területeinek 
fejlesztésével. 

 A városok gazdasági profiljához illeszkedő K+F és oktatási intézmények fokozott fejlesztése, 
létrehozása. 

 A gyűrűn belüli kapcsolatrendszerre, munkamegosztásra épülő klaszterek, beszállítói hálózatok 
kialakítása. 

 A főváros, a fővárosi agglomeráció és a gyűrű városai közötti napi ingázási kapcsolatokat 
segítő közösségi közlekedési rendszer kialakítása. 

 A fokozott közlekedési és ipari környezetterhelés hatásait csökkentő környezeti fejlesztések, 
például a zajvédelem, a környezetbiztonság javítása.  

 A települési területek összenövésének elkerülése, a városi területek körüli rekreációs zónák 
biztosítása. 

 „Budapest Üzleti Régió” építése a belső gyűrű városai, Budapest és az agglomeráció 
együttműködésében, közös területi tervezéssel, összehangolt adó-, befektetési-, innovációs- és 
közlekedési politikával és fejlesztésekkel. 

 
Bátonyterenye Város a jövőjének egyik kitörési pontját a gazdaságfejlesztésben, többek között a 
Kutatás-fejlesztésben K+F látja, amelyről az OTFK az alábbiakat rögzíti: 

Kutatás+ fejlesztés+ innováció, kreatív gazdaság és tudásgazdaság 
A modern gazdasági fejlődés egyik kulcsa a szellemi hozzáadott érték, ami a magyar gazdasági 
megújulás, növekedés egyik legfontosabb elemét képezi. A kutatási és fejlesztési (K+F) 
tevékenységeket a jövőben együtt szükséges kezelni az innovációval (K+F+I). A szellemi és a 
gazdasági tőke ereje így összegződve új termékeket, szolgáltatásokat eredményezhet, gazdasági 
növekedéshez és bővülő foglalkoztatáshoz, új minőségi munkahelyekhez vezethet. A technológiai 
célú K+F+I mellett szükség van a kreatív, újító energiák kibontakoztatására, gazdaságba 
„csatornázására”, a kreatív gazdaság, kulturális gazdaság (pl. kulturális ipar) bővítésére, fejlesztésére, 
a tudásgazdaság megalapozására, erősítésére. E területek nemcsak az önálló K+F és innovációs 
potenciállal rendelkező nagyvállalatok, hanem a kis- és középvállalkozások fejlődésének is fontos 
tényezői, egyben igen jelentős foglalkoztatási potenciállal bírnak. Mindehhez szükség van a képzés, 
szakképzés és a felsőoktatás – a gazdaság/piac igényeivel összhangban történő – fejlesztésére. 
 

 
Az OFTK megyékre lebontva tartalmazza a területfejlesztési igényeit és feladatait, az alábbiak szerint: 
 

Nógrád megye 
POZICIONÁLÁS 
Jellemzően aprófalvas, kevésbé urbanizált, hegyvidéki megye. Nyugaton gazdasági, foglalkoztatási és 
rekreációs kapcsolatok fűzik a főváros térségéhez, keleti részének társadalma, gazdasága 
elmaradottabb. Természeti erőforrásai jelentős táji és ökológiai értékeket, valamint erdő- és 



 

gyepgazdálkodási lehetőséget hordoznak. A rendszerváltást követő bányabezárás és nehézipari 
visszaesés ellenére az ipar jelenleg is meghatározó gazdaságában (különösen tűzelőberendezés-
gyártás, fémszerkezet-gyártás, járműipari beszállítás), de a kis- és középvállalkozások dominanciája 
miatt foglalkoztatottságot gyengén biztosít. Vállalkozás-sűrűsége alacsony. A jövedelmek és az 
életkörülmények nem érik el, míg a munkanélküliség meghaladja a hazai átlagot. Népességfogyása az 
elmúlt tíz évben az országos érték két és félszerese. 
 
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 
 A megye rendkívül gyenge népességmegtartó képességének javítása, az életkörülmények és 

életkilátások javításával. 
 Önfenntartó helyi gazdaság bázisán a lakosság elszegényedésének megállítása, a társadalmi 

depresszió csökkentése, munkahelyteremtés. 
 A vállalkozások élénkítése, új vállalkozások létrejöttének ösztönzése, különös tekintettel az 

agrártevékenységekre, a helyi termék előállításra és a turizmusra. 
 Városok ipari örökségén magas hozzáadott értékű tevékenységek (tudásalapú és high-tech 

iparágak) és a környezetipar meghonosítása, a táji, környezeti szempontok 
figyelembevételével.  

 Balassagyarmat és Salgótarján térszervezésnek erősítése, országhatáron átívelően is. 
 Munkaigényes beruházások vonzása a halmozottan hátrányos helyzetű Szécsényi, Salgótarjáni 

és Bátonyterenyei kistérségbe. 
 A fővárosi agglomeráció felé a gazdasági és munkaerő-piaci vérkeringést, valamint Észak- és 

Kelet-Európa, illetve Budapest felé az áruszállítást biztosító közúti és vasúti kapcsolatok 
fejlesztése. 

 Hosszabb tartózkodási időt biztosító szolgáltatások, kiemelten az aktív-, a kulturális-, a vallási- 
és az ökoturizmusban. 

 
 
Az OFTK az ásványvagyonnal kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza: 

Az ásványvagyonnal történő gazdálkodás kézzelfogható megnyilvánulása a bányászat. 
Magyarország, bányakincsek szempontjából Európa legjobban felkutatott térségei közé tartozik. 
Földrajzi helyzetének és változatos geológiai múltjának köszönhetően sokféle, ám mennyiségében 
csak néhány esetben kiemelkedő ásványkinccsel rendelkezik az ország. Bányászati lehetőségei 
egyrészt jelentős részben nyitottak a piaci szereplők számára, másrészt rendkívül korlátozottak a 
szigorú környezet- és természetvédelmi, örökségvédelmi stb. szabályozás miatt. Az elmúlt évtizedek 
során a természet- és környezetvédelmi érdekek, valamint az ásványvagyon-gazdálkodás érdekei 
között kibékíthetetlennek tűnő ellentétek alakultak ki, ugyanakkor ásványkincseink ésszerű 
felhasználása a társadalom minden tagja és a jövő nemzedékek számára elemi érdek. 

 
 
Ásványkincs-gazdálkodás térségi szemléletben: 

 

Területfejlesztési szempontból mielőbb szükséges felülvizsgálni az ásványvagyon gazdálkodás 
lehetőségeit és korlátait a fenntarthatósági és gazdálkodási jellegű szabályozás tekintetében 
egyaránt, különösen a leginkább terület-igénybevétellel járó külszíni bányászati tevékenységgel 
kitermelhető ásványvagyon tekintetében. A kitermelések kialakításakor szempont kell, hogy legyen, 
hogy a bányászati helyszínek minél több helyi lakosnak biztosítsanak munkát. 

 
 
 
 
 



 

Az OFTK Területpolitikai irányok és teendőkkel kapcsolatban vázolt Térszerkezeti jövőképe az alábbi: 

 
 
Az ágazati fejlesztések területi összehangolása és az eltérő adottságú térségek eredményes 
fejlesztése egy komplex stratégiai térszerkezeti víziót igényel. A hazai tervezési rendszerben ezt a 
feladatot eddig elsősorban az OTK-ban megfogalmazott területi célok, valamint az egyes ágazatok 
területi orientációjának rögzítése szolgálta. Az OFTK jelen területi fejezete is ezt a funkciót látja el, sőt 
térszerkezeti jövőkép felvázolásával átfogóbb keretet ad ennek: 
 Kijelöli az egyes sajátos tematikájú lehetőségeket hordozó és kihívásokkal küzdő beavatkozási 

térségtípusokat és térszerkezeti elemeket. 
 A városias és vidékies terek fejlesztésének prioritásait, általános küldetését is megadja. 
 Önálló szempontokat határoz meg a térszerkezet szempontjából kiemelten fontos mobilitást, a 

térhasználati elveket és ágazati területi orientációt illetően. 
 

Szükséges egy több szemponton nyugvó, stratégiai térszerkezeti vízió körvonalazása. 
A térszerkezet kijelölése során a meglevő, természeti vagy ember alkotta adottságokból, mint 
kiaknázható vagy korlátozó tényezőkből, illetve a reálisan tervezhető fejlesztésekből kell kiindulnunk. 
Ez, a fejlesztéspolitika szempontjából releváns ágazati szempontok területi képe az egyik pillére a 
megalapozott és meg is valósítható, beavatkozáscentrikus térszerkezeti vízió kialakításának. A másik 
pillér pedig a területpolitika saját térségi beavatkozásainak rendszere. 
 
A térszerkezeti jövőképünket összesítve kirajzolhatók azok a funkcionális térségek, melyek 
arculatában meghatározó – vagy a jövőben szándékoltan azzá válik – egy-egy nemzeti szinten is 
jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti feladat ellátása. Az adott térség elsősorban e 
feladatellátással kapcsolódik a nemzeti szintű társadalmi és területi munkamegosztásba. A funkciók 
kívánt térségi és településhálózati szintű kiosztását szemlélteti az alábbi térkép. Ezek nem kizárólagos 
és semmiképpen nem szabályozási jellegű térségek. A „túlnyomóan települési funkciójú területek” 
például csak az országos léptékben is jelentős városias és ahhoz kapcsolódó agglomerációs 
területeket képviselik. A természetközeli gazdálkodás sem korlátozódhat a környezeti 
meghatározottságú gazdálkodás tereire, de ott kiemelt fontosságú. 

 



 

 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 

1.3.  A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.3.1 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) előírásaival való 
összefüggések vizsgálata 

Bátonyterenyét is magába foglalóan különböző térségi dokumentumok születtek az elmúlt évek során. 
Ezek között vannak törvényi szintre emelt területrendezési tervek, különböző igazgatási és regionális 
szervezetek által elfogadott stratégiai tervek és programok. Mindezen dokumentumok közül a 
településrendezésre legmeghatározóbb az Országos Területrendezési Terv (OTrT) illetve a Nógrád 
Megyei Területrendezési Terv, melyek a településrendezési tervezés lehetőségeit behatároló 
területrendezési tervekké váltak. Ezek mellett Bátonyterenye a saját településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumait is elkészítette. 

Az OTrT különböző mellékletei meghatározzák a térségen belül is a szerkezeti terv elemeit, valamint 
további térségi övezeteket, melyekre vonatkozóan külön előírásokat foganatosít. Ezek a lehatárolások 
tovább pontosodtak a Nógrád Megyei Rendezési tervben. 

2013-ban ismét módosult az OTrT, ami 2014. január elsejétől érvényes. 

A törvény eredeti célrendszere, felépítése, szerkezete alapvetően nem változott meg, a hangsúly a 
keretjelleg erősítésére, a törvény egyszerűsítésére, a tartalmának és a szabályozásának pontosítására 
és kibővítésére került. Ezáltal erősödött a területrendezési tervek és településrendezési eszközök 
közötti hierarchikus kapcsolat, és remélhetőleg hatékonyabb lesz a területi tervezés integráló szerepe. 

Megszűntek egyes övezetek, és létrejöttek újak. Új fogalmak kerültek meghatározásra, míg mások 
kikerültek a jogszabályból. A jogszabályi előírások is változtak. Számos, a területrendezést közvetlenül 
érintő jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz módosult, illetve lépett hatályba, ami hatással 
volt az előírások változására. 

OTrT 2014 - Ország szerkezeti terve 

Az Ország Szerkezeti Terve Bátonyterenyét települési, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vegyes 
területfelhasználású és vízgazdálkodási térségként határozza meg. Az országos közlekedési elemeken 
(főút, kerékpárút, országos törzshálózati vasút) kívül érintik, de a tervlapról hiányoznak a 400 kV-os és 
220 kV-os átviteli hálózat és az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal elemei. 



 

Az OTrT módosítását követően a térségi területrendezési tervek módosítását is le kell zárni 2015 
végéig. Jelen vizsgálatban a térségi tervekre vonatkozó, illetve az építési illetve megvalósítási 
engedélyezéskor érvényesítendő előírások nem kerülnek vizsgálatra. Előbbieket a NmTrT 
módosításakor kell figyelembe venni, utóbbiak érvényesítése pedig egyedi – érdekelt államigazgatási 
hatósági – feladat. Azok az előírások sem kerülnek vizsgálatra, melyek alapja nem található meg 
Bátonyterenyében. 
 

6.  §  (2)  A  kiemelt  térségi  és  megyei  területfelhasználási  kategóriákon  belül  a  települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a)  az  erdőgazdálkodási  térséget  legalább  85%‐ban  erdőterület  területfelhasználási  egységbe 
kell sorolni; — A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő,  a hatályos NmTrT‐nek megfelel 
a hatályos TSZT. 

b)  a  mezőgazdasági  térséget  legalább  85%‐ban  mezőgazdasági  terület,  beépítésre  szánt 
különleges  honvédelmi  terület,  beépítésre  nem  szánt  különleges  honvédelmi  terület  vagy 
természetközeli  terület  területfelhasználási  egységbe  kell  sorolni,  a  térségben  nagyvárosias 
lakóterület  és  vegyes  terület  területfelhasználási  egység  nem  jelölhető  ki; —  A  TSZT  és  HÉSZ 
módosításakor figyelembe veendő,  a hatályos NmTrT‐nek megfelel a hatályos TSZT. 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%‐ban mezőgazdasági terület, erdőterület 
vagy  természetközeli  terület  területfelhasználási  egységbe  kell  sorolni,  a  fennmaradó  részen 
nagyvárosias  lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; — 
A TSZT és HÉSZ módosításakor  figyelembe  veendő,    a hatályos NmTrT‐nek megfelel  a hatályos 
TSZT. 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; — A TSZT és 
HÉSZ módosításakor figyelembe veendő,  a hatályos NmTrT‐nek megfelel a hatályos TSZT. 

 e) a vízgazdálkodási  térséget  legalább 85%‐ban vízgazdálkodási  terület vagy  természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni;  — A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő,  a 
hatályos NmTrT‐nek megfelel a hatályos TSZT. 

f)  az  építmények  által  igénybe  vett  térséget  az  adott  építmény  jellege  szerinti  települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. — A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő,  a 
hatályos NmTrT‐nek megfelel a hatályos TSZT. 

(3) ……a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási 
területére  vetítve  kell  teljesülniük.—  A  TSZT  és  HÉSZ  módosításakor  figyelembe  veendő,    a 
hatályos NmTrT‐nek megfelel a hatályos TSZT. 

7.  §  (1)  Az  Országos  Erdőállomány  Adattár  szerint  erdőterületnek  minősülő  területet  a 
településrendezési eszközökben  legalább 95%‐ban  erdőterület  területfelhasználási  egységbe  kell 
sorolni. – A TSZT és HÉSZ megfelel az OTrT előírásnak. 

(6)  a)  az  országos  és  térségi  jelentőségű  műszaki  infrastruktúra‐hálózatok  és  az  egyedi 
építmények helyét a kiemelt  térségi és megyei  területrendezési  tervekben meghatározott  térbeli 
rend figyelembevételével kell meghatározni, – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő,  
a hatályos NmTrT‐nek megfelel a hatályos TSZT. 

  b)  az  országos  és  térségi  jelentőségű  műszaki  infrastruktúra‐hálózatoknak  a  település 
közigazgatási  területére vetített hossza  legfeljebb ±5%‐kal  térhet el a kiemelt  térségi és megyei 
területrendezési  tervek  szerkezeti  tervében  megállapított  nyomvonalváltozattól,  kivéve,  ha  a 
területi  (környezeti,  társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján  lefolytatott  területrendezési 
hatósági eljárás  szerint nagyobb eltérés  indokolt.   – A TSZT és HÉSZ módosításakor  figyelembe 
veendő előírás. 

(7)  Az  országos  és  térségi  jelentőségű  műszaki  infrastruktúra‐hálózatok  nyomvonalának 
meghatározásánál  biztosítani  kell  a  szomszédos megyék  és  települések  határán  a  folyamatos 
kapcsolódás lehetőségét. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő az előírás. 



 

8.  §  (1)  Borvidéki  település  szőlő  termőhelyi  katasztere  I‐II.  osztályú  területeihez  tartozó 
földrészlet ‐ a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével ‐ beépítésre szánt területté nem 
minősíthető. — Nem érintett a település a kataszter területeivel 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet ‐ 
a  különleges  mezőgazdasági  üzemi  terület  kivételével  ‐  beépítésre  szánt  területté  nem 
minősíthető. — Nem érintett a település a kataszter területeivel 

9. § (6) A településrendezési eszközök készítése során 

a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra‐hálózatok és az egyedi építmények 
helyét  a  kiemelt  térségi  és  megyei  területrendezési  tervekben  meghatározott  térbeli  rend 
figyelembevételével  kell meghatározni,  – A  TSZT  és HÉSZ módosításakor  figyelembe  veendő  az 
előírás.  

b)  az  országos  és  térségi  jelentőségű  műszaki  infrastruktúra‐hálózatoknak  a  település 
közigazgatási  területére vetített hossza  legfeljebb ±5%‐kal  térhet el a kiemelt  térségi és megyei 
területrendezési  tervek  szerkezeti  tervében  megállapított  nyomvonalváltozattól,  kivéve,  ha  a 
területi  (környezeti,  társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján  lefolytatott  területrendezési 
hatósági  eljárás  szerint  nagyobb  eltérés  indokolt.  – A  TSZT  és HÉSZ módosításakor  figyelembe 
veendő az előírás. 

(7)  Az  országos  és  térségi  jelentőségű  műszaki  infrastruktúra‐hálózatok  nyomvonalának 
meghatározásánál  biztosítani  kell  a  szomszédos megyék  és  települések  határán  a  folyamatos 
kapcsolódás lehetőségét. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő az előírás. 

9/A. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb vasúti 
pályák  közül  azok  területét,  amelyen  a  közszolgáltatás  szünetel  vagy  megszűnt,  a 
településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni. – A TSZT és HÉSZ megfelel az előírásnak. 

10. § (1) Az 1/5‐1/7. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra‐hálózatok elemeit 
és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések 
közigazgatási területét érintve, az országos szerkezeti terv  figyelembevételével, az engedélyezési 
eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell 
megvalósítani.  –  A  TSZT  és  HÉSZ  módosításakor  figyelembe  veendő,    a  hatályos  NmTrT‐nek 
megfelel a hatályos TSZT. 

(2) Az 1/1‐1/4. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra‐hálózatok elemeit és az 
egyedi  építményeket  az  ott  felsorolt,  a  térbeli  rend  szempontjából  meghatározó  települések 
közigazgatási területét ‐ térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 
km‐es körzetét ‐ érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás 
során  felmerülő  ágazati  szempontok  és  követelmények  miatt  szükséges  korrekciókkal  kell 
megvalósítani.  –  A  TSZT  és  HÉSZ  módosításakor  figyelembe  veendő,    a  hatályos  NmTrT‐nek 
megfelel a hatályos TSZT. 

(3)  Az  1/8‐10.  számú  mellékletekben  szereplő  országos  műszaki  infrastruktúra‐hálózatok 
elemeit  és  az  egyedi  építményeket  az  ott  felsorolt,  a  térbeli  rend  szempontjából meghatározó 
települések  közigazgatási  területét  ‐  térség  esetén  a megjelölt  település  közigazgatási  területét 
vagy  annak  25  km‐es  körzetét  ‐  érintve,  az  országos  szerkezeti  terv  figyelembevételével,  az 
engedélyezési  eljárás  során  felmerülő  ágazati  szempontok  és  követelmények  miatt  szükséges 
korrekciókkal kell megvalósítani. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő,  a hatályos 
NmTrT‐nek megfelel a hatályos TSZT. 

(4)  Az  1/11.  melléklet  1.  pontjában  szereplő  Vásárhelyi‐terv  továbbfejlesztése  keretében 
megvalósuló  vízkár‐elhárítási  célú  szükségtározókat  az  ott  felsorolt  települések  közigazgatási 
területét  ‐  térség  esetén  a megjelölt  települések  közigazgatási  területét  vagy  annak  25  km‐es 
körzetét ‐ érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során 



 

felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 
– Nem érintett a település. 

11.  §  A  bányatelek  megállapítás  akkor  engedélyezhető,  ha  összhangban  van  a  megyei 
területrendezési  tervvel és az érintett  település  településrendezési eszközeivel. – A TSZT és HÉSZ 
módosításakor, illetve a bányatelek alakításkor figyelembe veendő az előírás. 

12.  §  (8)  Ahol  a  törvény  külön  övezeti  előírásokat  nem  tartalmaz,  ott  a  vonatkozó  ágazati 
szabályokat kell alkalmazni. Ahol a törvény övezeti előírásokat tartalmaz, ott azokat a vonatkozó 
ágazati  jogszabályokkal  együtt  kell  alkalmazni.  – A HÉSZ módosításakor  figyelembe  veendő  az 
előírás. 

12/A. §  (1) A kiemelt  térségi és megyei területrendezési  tervek, valamint a településrendezési 
eszközök készítése  során a 12. §  (1) és  (2) bekezdésében  felsorolt  térségi övezetek által érintett 
területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos 
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az abban 
meghatározott  államigazgatási  szervek  előzetes  adatszolgáltatása  figyelembevételével  kell 
lehatárolni. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő előírás. 

(4)  A  településrendezési  eszközök  készítésénél  a  hatályos  kiemelt  térségi  és  megyei 
területrendezési terv térségi övezeteinek  lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a 
település  közigazgatási  területére  eső  része  legfeljebb  ±5%‐kal  változhat.  –  A  TSZT  és  HÉSZ 
módosításakor  figyelembe  veendő  előírás.  Az  OTrT‐t  módosító  törvény  rendelkezései  alapján 
azonban nem vehető figyelembe az előírás a a NmTrT módosításáig. 

13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. – Az 
OTrT alapján nem érintett az övezettel a település,  a hatályos NmTrT szerint megfelel a hatályos 
TSZT. 

13/B. § A  településrendezési eszközökben a  jó  termőhelyi adottságú  szántóterület övezetét a 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. – A TSZT és 
HÉSZ módosításakor figyelembe veendő az előírás, de nem érintett az övezettel a település. 

14. §  (1) Kiváló  termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre  szánt  terület nem 
jelölhető  ki.  –  A  TSZT  és  HÉSZ módosításakor  figyelembe  veendő,    a  hatályos  NmTrT  szerint 
megfelel a hatályos TSZT. 

14/B. §  (1) A világörökségi és világörökségi várományos  terület övezetét a  településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően  lehatárolni. – Nem érintett a település az 
övezettel. 

15. § (1) Az országos vízminőség‐védelmi terület övezetében ... 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni 
a  vízvédelemmel  érintett  területeket,  és  a  helyi  építési  szabályzatban  az  építési  övezetre  vagy 
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. – A TSZT és HÉSZ módosításakor  figyelembe 
veendő előírás. 

16.  § A nagyvízi meder  és a Vásárhelyi‐terv  továbbfejlesztése  keretében megvalósuló  vízkár‐
elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
–  A  TSZT  és  HÉSZ módosításakor  figyelembe  veendő  előírás,  de  nem  érintettt  az  övezettel  a 
település. 

 16/C.  § A  kiemelt  fontosságú  honvédelmi  terület  övezetét  a  településrendezési  eszközökben 
kell tényleges kiterjedésének megfelelően  lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre 
szánt  vagy  beépítésre  nem  szánt  különleges  honvédelmi  terület  vagy  erdőterület 
területfelhasználási  egységbe  kell  sorolni.  – A  TSZT  és HÉSZ módosításakor  figyelembe  veendő 
előírás, de nem érintettt az övezettel a település. 

Magterület övezete: 17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 



 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
területrendezési  hatósági  eljárás  alapján  jelölhető  ki.  Az  eljárás  során  vizsgálni  kell,  hogy 
biztosított‐e  a magterület,  a magterület  és  az  ökológiai  folyosó  természetes  és  természetközeli 
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. – A TSZT és 
HÉSZ módosításakor figyelembe veendő előírás. 

18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a)  a  települési  területet  az  ökológiai  folyosó  vagy  a  magterület  és  az  ökológiai  folyosó 
körülzárja, és 

b) a kijelölést más  jogszabály nem  tiltja. – A TSZT és HÉSZ módosításakor  figyelembe veendő 
előírás. 

 (5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem  létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek  nem  bővíthető.  –  A  TSZT  és  HÉSZ  módosításakor  illetve  bányatelek  létesítéskor 
figyelembe veendő előírás. 

19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben 
jelölhet  ki, ha az  a  szomszédos magterület  vagy ökológiai  folyosó  természeti  értékeit, biológiai 
sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe 
veendő előírás. 

19/A.  §  A  településrendezési  eszközökben  az  erdőtelepítésre  javasolt  terület  övezetét  az 
erdőterület  területfelhasználási  egység  kijelölésénél  figyelembe  kell  venni.  –  A  TSZT  és  HÉSZ 
módosításakor figyelembe veendő előírás, de nem áll rendelkezésre adat erre vonatkozóan. 

19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon‐terület övezetét a településrendezési eszközökben kell 
tényleges  kiterjedésének megfelelően  lehatárolni.  –  A  TSZT  és HÉSZ módosításakor  figyelembe 
veendő előírás. Az előírásnak a hatályos TSZT és HÉSZ is megfelel. 

 (2)  Az  (1)  bekezdés  szerint  kijelölt  területen,  a  településrendezési  eszközökben  csak  olyan 
területfelhasználási  egység,  építési  övezet  vagy  övezet  jelölhető  ki,  amely  az  ásványi 
nyersanyagvagyon  távlati  kitermelését  nem  lehetetleníti  el.  –  A  TSZT  és  HÉSZ módosításakor 
figyelembe veendő előírás. Az előírásnak a hatályos TSZT és HÉSZ is megfelel. 

21. § (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási 
egység  jelölhető  ki, amely a  természeti adottságok  és a  kulturális örökség által meghatározott 
tájképi  értékek  fennmaradását  nem  veszélyezteti.  – A  TSZT  és HÉSZ módosításakor  figyelembe 
veendő  előírás.  A  hatályos  NmTrT  szerint  nem  érintett  település.  2015.  január  1‐től 
adatszolgáltatás alapján kezelendő. 

(2) A  térségi  jelentőségű  tájképvédelmi terület övezetébe  tartozó település  településszerkezeti 
tervében  csak  olyan  területfelhasználási  egység  jelölhető  ki,  továbbá  a  helyi  építési 
szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a 
kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek 
vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek 
ellenőrzéséhez  a  tájképet  jelentősen megváltoztató  építmények  terveihez  külön  jogszabályban 
meghatározott látványtervet is kell készíteni. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő 
előírás.  A  hatályos  NmTrT  szerint  nem  érintett  település.  2015.  január  1‐től  adatszolgáltatás 
alapján kezelendő. 

(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell 
jelölni a  településkép‐védelmi  terület határát, amely a  tájképi értéket képező kulturális örökség 
szempontjából kiemelten kezelendő  területeket, az ökológiai hálózat  területeit, az országos és a 
helyi  védelem  alatt  álló  természetvédelmi  területeket,  azok  környezetét,  valamint  a  település 
arculatát,  karakterét  meghatározó  fontos  területeket  tartalmazza.  –  A  TSZT  és  HÉSZ 
módosításakor figyelembe veendő előírás. A hatályos NmTrT szerint nem érintett település. 2015. 
január 1‐től adatszolgáltatás alapján kezelendő. 



 

23. § A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető 
ki, ha ahhoz a  vízügyi  igazgatási  szerv a  településrendezési eszközök egyeztetési eljárása  során 
adott véleményében hozzájárul. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő előírás. Nem 
érintett az övezettel a település. 

25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a 
tényleges  kiterjedésnek  megfelelően  lehatárolni.  –  A  TSZT  és  a  HÉSZ  készítésekor  figyelembe 
veendő előírás. 

(2)  Az  övezet  területén  új  beépítésre  szánt  terület  csak  akkor  jelölhető  ki,  ha  ahhoz  a 
bányafelügyelet  a  településrendezési  eszközök  egyeztetési  eljárása  során  adott  véleményében 
hozzájárul. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő előírás. 

27/A.  §  A  honvédelmi  terület  övezetét  a  településrendezési  eszközökben  kell  tényleges 
kiterjedésének megfelelően  lehatárolni,  és  a  településszerkezeti  tervben  beépítésre  szánt  vagy 
beépítésre  nem  szánt  különleges  honvédelmi  terület  vagy  erdőterület  területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. – Nem érintett az övezettel a település. 

Országos ökológiai hálózat 
övezete 

Kiváló termőhelyi adott‐
ságú szántóterület övezete

Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

   

 
Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 

övezete 

Világörökség és 
világörökség‐várományos 

terület övezete 

Országos vízminőség‐
védelmi terület övezete 

Nagyvízi meder és a 
Vásárhelyi‐terv tovább‐
fejlesztése terület övezete 

 
 

Kiemelt fontosságú 
honvédelmi terület övezete

   

 

     



 

1.3.2 Nógrád megyei Területrendezési tervvel való összefüggések vizsgálata 

NmTrT - Térségi szerkezeti terv 

 

A Nógrád megyei Területrendezési terv térségi szerkezeti terve Bátonyterenyét városias települési, 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vízgazdálkodási térségként határozza meg. Az országos közlekedési 
elemeken (gyorsforgalmi út, főút, kerékpárút, vasút, repülőtér) kívül térségi közlekedési elemekkel, a 400, 220, 
120 Kv-os átviteli hálózat távvezeték és alállomások elemével, kiserőművel és hulladéklerakó hellyel is érintett. 



 

Kiváló termőhelyi adott‐
ságú szántóterület övezete

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

Országos komplex tájre‐
habilitációt igénylő ter. öv

Térségi komplex tájre‐
habilitációt igénylő ter.öv. 

 
Ökológiai folyosó‐, Mag‐
terület‐ ésPuffer ter. öv. 

Országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezete 

Térségi jelentőségű tájkép‐
védelmi terület övezete 

Világörökség és világörökség‐
várományos terület övezete

   
Nagyvízi meder övezete  Földtani veszélyforrás 

területének övezete 
Ásványi nyersanyag 

gazdálkodás‐terület öv. 
Együtt tervezhető térségek 
övezete‐ fejlesztési alközpont

     

Térségi hulladéklerakó hely 
kijelöléséhez vizsgálat alá 
vonható terület övezete 

Szélerőmű elhelyezéséhez 
további vizsgálatra ajánlott 

terület övezete 

 

 

http://gis.teir.hu/rendezes_nograd_trt_ov/ 

 

Az NmTrT településrendezési eszközökben érvényesítendő előírásai nem jelentenek az OTrT tv.-hez 
képest plusz előírásokat a területrendezési eszközök készítésére vonatkozóan. A tervezés során 
betartandó előírásokat a megyei rendelet mellékletei, térképi és írásos formában tartalmazzák. 
Az NmTrT szerinti területi mérleg Bátonyterenyére vonatkozóan: 
Település 
területe 

Erdőgazdál‐
kodási térség 

Mezőgazda‐
sági térség 

Vegyes
területfelhasz‐
nálású térség 

Városias
települési térség

 

Hagyomá‐
nyosan vidéki 
telep.térség 

Vízgazdál‐
kodási térség

ha   ha  %  ha   % ha % ha % ha  %  ha  %

7913  3997  50,5  2555  32,3 5 0,1 1240 15,7 0 0,0  116  1,5



 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti 
terveinek – az adott település fejlesztését befolyásoló – 
vonatkozó megállapításai 

 
 

Kivonat NmTrT - Térségi szerkezeti terv 
Bátonyterenye és szomszéd települései Bátonyterenye Településszerkezeti terv 

(Bátonyterenye, valamint a szomszédos települések településszerkezeti tervei jelen vizsgálat során sem 
Bátonyterenyere, sem a szomszéd települések településszerkezeti terveire vonatkozóan nem álltak 
rendelkezésünkre digitális formátumban, ezért a településszerkezeti összefüggések térképes formában 
történő bemutatása Nógrád megyei Területrendezési terve (NmTrT) - Térségi szerkezeti terv tervlapja 
segítségével áll módunkban.) 



 

 
 
Bátonyterenye településszerkezetileg a szomszéd települések települési területéhez nem, csupán a 
szomszéd települések külterületeivel kapcsolódik. A déli közigazgatási határon erdőterületeivel, az 
északi, keleti és nyugati határon pedig vegyesen mezőgazdasági és erdőterületekkel. 
 
Tehát összességében elmondható, hogy a szomszédos településeknek – Salgótarjánon kívül - nincs 
Bátonyterenye területére eső (fejlesztésekre) hatása. 
 



 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 
megállapításai 

 
Hatályos Településfejlesztési koncepció (2003) 
Bátonyterenye Város hatályos Településfejlesztési Koncepciója 179/2003. (IX. 25.) Öh. sz. határozattal 
került elfogadásra. 
 
Bátonyterenye Város Településfejlesztési koncepciójának 1. fejezete az alábbiak szerint foglalja össze 
alapelveit: 
 
„1. ALAPELVEK 
- Bátonyterenye város elsődleges feladata az itt lakó népesség teljeskörű alap és bizonyos 

területeken a középfokú ellátása, munkahely biztosítása, lehetőleg olyan életfeltételek teremtése, 
amely a város valamennyi részén azonos életminőséget biztosít. 

- Mint város a környezetére hatást gyakorol. A Bátonyterenye-i kistérség központjaként a térség 
gazdasági, kulturális, igazgatási és kereskedelmi vonzásközpont jelenleg is, és távlatban még 
inkább azzá kell válnia. 

- Üdülés – idegenforgalom területén: 
- a város és környéke természeti, kulturális adottságaira épülő üdülő – idegenforgalom, turisztika 

fejlesztése, 
- a város nagyobb térségére kiterjedő üdülő-idegenforgalmi szervező központtá fejlesztése.” 

 
Hatályos integrált városfejlesztési stratégia – IVS (2008, 2013): 
Bátonyterenye Város hatályos integrált városfejlesztési stratégia (IVS) 2008-ban került elfogadásra, 
majd 2013-ban módosításra. 
 
Az integrált városfejlesztési stratégia kiemelt célkitűzései és eszközei az alábbiak: 
 

A város és a vele funkcionális kapcsolatban lévő környezetének a Bátonyterenyei Kistérséget lehet 
érteni. Szorosabban a kistérség települései közül Mátraverebély, Nemti és Dorogháza tartozik a 
várossal funkcionális kapcsolatban lévő területekhez.  A Bátonyterenyei Kistérség a felzárkózás 
elérését öt fejlesztési területen meghatározott prioritások és ezekből levezetett feladatok 
megvalósításával kívánja elérni. Ezen területek a következők: 

• Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
• Gazdasági versenyképesség fejlesztése 
• Idegenforgalom és települési környezet fejlesztése 
• A mezőgazdaság, az élelmiszer feldolgozás és a vidéki térségek fejlesztése 
• Humánerőforrás-fejlesztése 
 
 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik településfejlesztési, illetve 
településrendezési szerződésekkel. 
 
 
 



 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
 
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának hatályos településrendezési eszközei: 
 Bátonyterenye Város Településfejlesztési Koncepció: 179/2003. (IX. 25.) Öh. sz. határozat,  
 Bátonyterenye Város Településszerkezeti terve: 242/2003. (XII. 11.) számú határozat,  
 Bátonyterenye Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve: 16/2004.(VI.25) sz. 

rendelet. 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ben döntést hozott a 
Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) 
felülvizsgálatáról, amely érdekében új Településfejlesztési Koncepció megalkotását tűzte ki célul.  
 

Bátonyterenye Településfejlesztési Koncepciója a település jövőbeni céljait rögzíti. A Felülvizsgálat 
során a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv szabályozási elemeit a magasabb szintű 
jogszabály szerinti szabályozási elemeknek meg kell feleltetni, valamint a hatályos településszerkezeti 
tervet a magasabb szintű térségi területrendezési tervnek. 
 
 

1.6.2. A hatályos Településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
 
Jelen településfejlesztési koncepció megalkotását követő településrendezési eszközök felülvizsgálata 
során áttekintésre kerülnek a hatályos településszerkezeti terv (TSZT) tervezett és megvalósult, illetve 
meg nem valósult elemei. 
 
A hatályos településszerkezeti terv zöldmezős lakó-, üdülő-, illetve gazdasági-, valamint zöldterület 
fejlesztései közül: 
 a kisterenyei városrészben a 23.sz. és a 23. sz. tervezett elkerülő út közötti tervezett falusias 

lakóterületfejlesztés – nem valósult meg,  
 a kisterenyei városrész belterületének nyugati határán tervezett kertvárosias 

lakóterületfejlesztések - nem valósult meg, 
 a nagybátonyi városrész északi és keleti oldalán tervezett kisvárosias, kertvárosias és falusias 

lakóterületfejlesztések - nem valósult meg, 
 a nagybátonyi városrész északkeleti részén tervezett üdülőterületfejlesztés - nem valósult meg, 
 mind a kisterenyei, mind a nagybátonyi városrészen kijelölt ipari és gazdasági területek közül 

jellemzően a közút és vasút menti területfejlesztések megvalósultak, ill. beépülésük folyamatos. 
 
A településen prioritást élvező munkahelyteremtés érdekében az ipari parkok területén kívül újabb 
iparterületek, gazdasági területek kerülnek kijelölésre a felülvizsgálat során. 
A lakóterületek tekintetében a hatályos településszerkezeti tervben távlati lakóterületként kijelölt 
tervezett lakóterületek közül néhány esetben visszalépés, ugyanakkor új területkijelölés is történik, az 
igények újragondolása értelmében. A településen a szabadidős- és sportterületek tekintetében a 
hatályos tervben kijelölt területeken kívül újabb területek kerülnek kijelölésre ezzel a 
településszerkezetében lévő széttagoltság enyhítésre kerül. A felülvizsgálat során nem csak a térségi, 
hanem településen belüli új kerékpárutak, körutak, valamint gyalogutak, futófolyosók (pl. Zagyva-part 
mentén) kerülnek kijelölésre, amelyek nemcsak a munkába jutáshoz, hanem szabadidős 
tevékenységeket és a turisztikai központok, célpontok megközelítését is elősegítik a jövőben. A 
hatályos településszerkezeti terv nem tartalmaz még ún. K+F, azaz a kutatás-fejlesztés számára 
szolgáló területek e területfelhasználás számára a felülvizsgálat során részben, mint más 
területfelhasználások módosítása, részben, mint új területek, azaz zöldmezős beruházás keretében 
kerülnek új területrészek kijelölésre. Ugyancsak szüksége van a megújuló energiaforrások számára 



 

területkijelölésre - mivel ilyen funkcióra, célra a hatályos TSZT nem tartalmaz területeket – napelem 
park vagy energiaerdő területeke kijelölésére.  
 
A hatályos településszerkezeti tervlapon a tervezettként jelölt, de már megvalósult területfelhasználási 
elemek a felülvizsgálat során meglévő állapotként kerülnek rögzítésre. 
 
Mindezeken felül az országos védelem alatt álló műemlékei és műemléki környezetek, régészeti 
lelőhelyek a Lechner Lajos Tudásközpont 2014. májusi adatszolgáltatása alapján aktualizálva kerülnek 
a felülvizsgálat során a Településszerkezeti tervben feltüntetésre. Ugyancsak aktualizálni szüksége s a 
helyi védelem alatt álló vagy tervezett épületeket, építményeket a felülvizsgálat során. 
 
Ugyancsak felülvizsgálatra kerülnek mind a közlekedési, mind a közműinfrastruktúra elemei, valamint a 
táji-, természetvédelmi szempontból védett területrészek a magasabb szintű jogszabályok szerint, és 
eszerint, azaz a magasabb szintű jogszabályokhoz illeszkedően kerülnek feltüntetésre a felülvizsgálat 
alkalmával a TSZT tervlapra és leírásba. Az erdőterületek szempontjából az országos erdő adattár 
állomány figyelembevételével kerülnek az erdőterületek feltüntetésre a településrendezési 
eszközökben. 
 
Mindezeken felül a felülvizsgálat során elkészülő új Településszerkezeti tervet, valamint Helyi Építési 
Szabályzatot és Szabályozási tervet a 2013. január 1-jétől hatályos „új” OTÉK (253/1997 (XII.20.) 
Kormányrendelettel elfogadott Országos Településrendezési és Építési Követelmények) előírásainak 
kell megfeleltetni.  
A felülvizsgálat során elkészítésre kerülő új településrendezési eszközök (Településszerkezeti tervet, 
valamint Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási terv) a hatályos, és a szintvonalas kiegészített 
digitális földhivatali alaptérképre kerül feldolgozásra. 
 
1.7. A település társadalma 

 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség; 

 
Bátonyterenyén az országos tendenciához hasonlóan az állandó népességszám alakulása 
népességfogyás mutat, amelyet leginkább az alacsony születésszám és a negatív vándorlási egyenleg 
idéz elő.  
Míg 2000-ben 15 293 fő volt az állandó népességszám, ez 2013-ra közel 2700 fővel csökkent. 

 
Lakónépesség száma az év végén (fő) 

 
(Forrás: www.teir.hu) 



 

A nemzetiségi összetétel a településen a KSH 2011 adatok szerint: bolgár 0,04%, lengyel 0,02%, 
német 0,32%, örmény 0,04%, román 38 fő 0,29%, ruszin 0,04%. A cigány (romani, beás) etnikai 
kisebbség 6,1%, amely az elmúlt 10 évben 1,4%-os növekedést mutat. 
 
A bátonyterenyei iskolai végzettségeket vizsgálva megállapítható, hogy a legfeljebb általános iskolát 
végzettek aránya 30,7%, amely a magasabb, mint a megyei járásközpontok 26,1% átlag, valamint az 
országos 25% átlag, amely szám folyamatosan emelkedik. 
 
A középfokú végzettséggel rendelkezők aránya az országos (19,5%) és a megyei járásközpont 
(18,5%), amelyhez képest Bátonyterenye (21,1%) magasabb értéket mutat. 
 
A foglalkoztatottságot az alábbi ábra mutatja, amely szerint a Bátonyterenyén az iparban, építőiparban 
foglalkoztatottak aránya a legnagyobb, a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban foglalkoztatottak 
száma a legkisebb. 
 
 

Aktív keresők gazdasági ág szerint (2011-es népszámlálás) 

 
(Forrás: www.ksh.hu) 



 

A munkanélküliségi ráta értékei 2012-ben a bátonyterenyei kistérség településein elég nagy szórást 
mutatnak két településen (Szuha, Nemti) 10% alatti a ráta. Bátonyterenye középmezőnyben van 
(13,93%-os ráta), a többi település értékei e felettiek. 
 
Bátonyterenyén az elmúlt években a munkahelyteremtésben jelentős sikerek figyelhetők meg, a 
munkahelyteremtés továbbra is prioritás.  
 
A lenti ábrából jól látható, hogy 2011-ben drasztikusan lecsökkent a tartós munkanélküliek száma, az 
előző évekhez viszonyítva. Ez többek között a 2011-ben induló közmunka programnak köszönhető, 
ahol több száz fő foglalkoztatása valósult meg. (Forrás Bátonyterenye HEP). 
 

 
 
A grafikonból jól kiderül az is, hogy még mindig a nőket érinti magasabb arányban a tartós 
munkanélküliség problémája. 
 
A településen lassú növekedési tendenciát mutat a száz lakosra jutó adófizetők száma (2000-ben 39,1 
fő), (2012-ben 42,3 fő), amely átlag meghaladja a Bátonyterenyei járási átlagot, de az országos, és a 
megyei járási központok átlagától kismértékben eltér. 
 

Száz lakosra jutó adófizetők száma (fő) 2000-2012 

 
(Forrás: www.teir.hu) 



 

A településen az egy főre jutó nettó jövedelem tekintetében kedvezőtlenebb a helyzet. Bátonyterenye 
az országos átlagtól jelentősen elmarad. 
 
Életminőség tekintetében a település Jövőkép 2014-2020 című dokumentumában az önkormányzat az 
„élhető város” alapjait megteremtő célfeladatok közül az alábbiakat priorizálja: munkahelyteremtés, 
oktatás, képzés fejlesztése, egészségügyi ellátás színvonalának növelése, infrastruktúraellátottság 
javítása. 
 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 
Társadalmi rétegződésen – a legáltalánosabban – a társadalomban élő egyének és csoportok 
hierarchikus elrendeződésének módját értik. Az anyagi-egzisztenciális, valamint a hatalmi pozíció 
alapján ugyanis az egyének és a csoportok – egymáshoz viszonyítva – igen széles skálán 
helyezkedhetnek el. Az anyagi-egzisztenciális helyzet többnyire jól körülírható foglalkozási pozícióhoz 
kötődik. A hasonló jellemzőket felmutató foglalkozási csoportok pedig sajátos arculatú rétegeket 
alkotnak és a közöttük levő különbségekről, egyenlőtlenségekről meghatározott rétegződési modellek 
alapján lehet képet alkotni. 
A társadalom rétegződése, illetve tagozódása különféle dimenziók szerint vázolható fel. Így például 
elemezhető a foglalkozási pozíció, az iskolai végzettség, a jövedelem, a vagyon, az életkörülmények és 
az életmód stb. szerinti rétegződés. A leggyakrabban használt rétegképző tényező a foglalkozási 
pozíció. Megkülönböztetett szerepét arra alapozzák, hogy a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt 
pozícióhoz többnyire jól körülhatárolható anyagi-egzisztenciális helyzet kötődik. A foglalkozási pozíció, 
illetve a többi rétegképző tényező közötti kapcsolat azonban gyakorta csak számos közvetítő tényezőn 
keresztül érvényesül, illetve az is előfordul, hogy egy kedvezőbb helyzetű réteg bizonyos csoportjának a 
helyzete jelentősen eltér a réteg egészétől. Emiatt az egyes rétegeket is igen bonyolult belső tagoltság 
jellemzi. 
 
Bátonyterenye HEP szerint: 

„Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség érvényesítése 
nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt 
szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a jó minőségű szolgáltatásokra, 
függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása 
vagy az anyagi helyzete. 
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség, 
szegregációmentesség. 
Az esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, 
akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és 
beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat 
kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. 

 
A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt figyelmet kell fordítania: 
 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az 
önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében 

 a nevelés, oktatás területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére 
 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítására 
 munkaerő-piaci szegregáció visszaszorítására, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 

hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik javítására; 
 a lakóhelyi szegregáció felszámolására; 
 a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, a 

közügyek irányításában. 



 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata különös hangsúlyt fektet az esélyteremtő tevékenység, 
valamint ennek tervszerű dokumentálására, a települési esélyegyenlőségi program kidolgozásával 
és megvalósításával. 
Bátonyterenye Város Önkormányzata számára a helyzet megismerése, a fontosabb problémák 
feltárása a kiindulópont. Ezt követően a lehetséges faktorok számbavétele, feladataik megjelölése 
következik. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a helyzetelemzés mellett a legtöbb, 
amit tehetünk, hogy képzett és felkészült, a probléma iránt érzékeny, elkötelezett együttműködő 
partnerek hálózatát alakítjuk ki.  

 
Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 
 

Bátonyterenye település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja: 

‐ az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
‐ a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
‐ a diszkriminációmentességet,  
‐ szegregációmentességet, 
‐ a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 
A HEP helyzetelemző részének célja 

 
 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 
HEP IT tartalmazza. 

 
A HEP IT célja 

 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 
javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 
kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.” 

 
 
Fentiek értelmében Bátonyterenye esetén a mélyszegénységben élők, mint az anyagi-egzisztenciális 
társadalmi rétegeződés legalsó fokán elhelyezkedők különös figyelmet érdemelnek. Kiemelendő 



 

azonban, hogy annak ellenére, hogy a romák aránya rendkívül magas, a nem roma családok között is 
találhatók hasonlóan hátrányos helyzetűek. 
 
A térbeli rétegződés Bátonyterenyén a városszerkezetből fakad, amely szintén konfliktushoz vezet. A 
több településrészből összeolvasztott Bátonyterenye településszerkezetében mind a mai napig 
megmaradt a településrészek közötti széttagoltság, amely mind ellátási, mind szociális szempontból 
különbségeket mutat.  
 
 
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, 

szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, egyházak stb.) 
 
Identitás, történeti és kulturális adottságok – Nógrád megye 
A Nógrád megye arculata kialakításában fontos szerepet töltenek be a kulturális értékek. Az épített 
örökség, népművészet, természeti értékei, egyházi emlékei, kortárs rendezvényei tökéletes kulturális 
kínálatot nyújtanak.  
 
Identitás, történeti és kulturális adottságok, közművelődés – Bátonyterenye 
 
Kulturális programok jellemzően a helyi lakosság kulturális igényét elégíti ki, kismértékű az 
idegenforgalmat növelő programkínálat.  
 
A település nevezetességei (a történelme, építészeti öröksége, táji értékei, a híres emberek emléke és 
kötődése, a hagyományok stb.) és az ezekre is épülő rendezvények a települési identitástudatot erősítő 
tényezők.  
 
Jelen tervdokumentáció 1.14.6 Épített környezet értékei c. fejezet mutatja be részletesen a települési 
identitástudatot leginkább erősítő település történeti és kulturális adottságait jelentő épített értékeket. 
Identitást erősítő tényezők a város térségében lévő további turisztikai célpontok (pl. Szentkút, Hollókő, 
Szécsény, Ipolytarnóc, Kazár), valamint a helyi szabadidős tevékenységeknek helyet adó táji- és 
természeti értékek. 
Ezen felül a kulturális adottságokat, társadalmi életet, szokásokat, hagyományokat, a bányász múltat a 
településen működő (Kisterenyén) Tájház és a műemléki Gyürky-Solymossy Kastélyban és a 
közművelődési intézményekben, Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központban és Könyvtárban 
található kiállítások is bemutatják.  
 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 47/2015.(V.06.) Öh.sz. határozattal 2015-2019 ciklusra 
elfogadott Gazdasági programja szerint: 
„Az önkormányzat a közművelődési és közgyűjteményi feladatait az erre a célra létrehozott és 
működtetett integrált, többfunkciós kulturális intézménye útján látja el. A jelenlegi intézményi 
struktúra több átszervezés útján jött létre. Az elmúlt gazdasági ciklusban felújított épület 
alapterületének csökkentése szakmai hanyatláshoz vezetett, ezen a jövőben változtatni szükséges. A 
településen működő nyilvános könyvtárak a kistérség településeit is érintő tevékenységében az 
önkormányzatokkal és társulásaikkal a kölcsönös előnyökön alapuló, a partnerek rendelkezésére álló 
forrásokat a lehető leghatékonyabban kihasználó együttműködésre kell törekedni. 
Az intézmény továbbra is nagy szerepet vállal az önkormányzat kiemelt rendezvényei, az állami és 
helyi ünnepek, de civil szervezetek, egyesületek által rendezendő kulturális és hagyományteremtő 
szándékkal - a hagyományápoló rendezvények megszervezésében. 

 Felülvizsgáljuk a Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár közművelődési 



 

tevékenység ellátásának intézményes formáját. Az önkormányzati rendeletben, illetve a 
jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése 
érdekében közművelődési koncepciót készítünk és fogadunk el. Ebben javaslatot dolgozunk ki 
a könyvtári tevékenység - akár kistérségre is kiterjedő - ideálisabb megvalósulására. 

 Önkormányzati támogatással közművelődési megállapodások keretében „Közösségi 
színtereket" működtetünk. 

 Az intézményrendszer felülvizsgálata után továbbra is keresni kell a pályázati forrásokat az 
épületek, eszközök, felszerelések korszerűsítéséhez. 

 Továbbra is fenntartjuk városunk kulturális ékkövének tekinthető id. Szabó István Kossuth-
díjas szobrászművész hagyatékát bemutató állandó kiállítást. 

 Ugyancsak fenntartjuk a kisterenyei tájházat és továbbra is szorgalmazzuk a régi 
hagyományok megőrzését, ápolását, és megvizsgáljuk egy maconkai tájház kialakításának 
lehetőségét. 

 Továbbra is támogatjuk a civil szervezeteket, alapítványokat, a közösségi célú 
rendezvényeket, különösképpen a hagyományteremtő programokat. 

 A jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk az állami-helyi ünnepek színvonalas 
megszervezésére. 

 Pályázatokat keresünk a kulturális rendezvények megvalósítására. 
 Kiemelt figyelmet fordítunk a testvértelepülésekkel való kapcsolattartásra. 
 A továbbiakban profitorientáltan működtetjük a Bátonyterenye Városi Televíziót. 
 A Bátonyterenye Naplót havi rendszerességgel jelentetjük meg, benne a legfrissebb, a 

lakosságot érintő információkkal. 
 
Sportolási lehetőségek – Nógrád megye 
 
Nógrád megyében nincs, illetve féloldalas a sportkultúra, alacsony a sportolási aktivitás, hiányos az 
intézményrendszer, és elmaradott a szabadidősport infrastruktúrája.  
Alapvető probléma, hogy a magyar sport jelenleg nem rendelkezik regionális- térségi szinten közép és 
hosszú távú koncepcióval, amely keretet biztosíthat a szerkezeti és társadalmi kérdések együttes 
kezelésére.  
További probléma, hogy az aktív szabadidősport sportlétesítményi feltétele szinte teljes egészében 
hiányzik (minőségi szabadtéri rekreációs parkok, és sportpályák, minőségi sportcsarnokok stb.).  
 
Szabadidő- és sportolási és szórakozási lehetőségek– Bátonyterenye 
 
 

A településen a sportolási és szórakozási lehetőségek fejlesztése, bővítése tervezett. 
Bátonyterenye rendelkezik Városi Sportfejlesztési Koncepcióval. Jelenleg a sportfeladatok ellátása a 
városi önkormányzat költségvetésén keresztül a feladatra sportegyesületekkel és egyéb szervezetekkel 
kötött feladat-ellátási megállapodás alapján történik. 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 47/2015.(V.06.) Öh.sz. határozattal 2015-2019 ciklusra 
elfogadott Gazdasági programja szerint: 
 
A testnevelés és sport területén a 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi 
önkormányzatairól és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott feladatok jelentik az 
alapokat önkormányzatunk számára. Önkormányzatunk 2005. május 26-tól rendelkezik elfogadott 
Városi Sportfejlesztési koncepcióval, ami jó alapot ad a ciklus legfontosabb célkitűzéseinek 
meghatározására. 
 
Jelenleg a sportfeladatok ellátása, támogatása a városi önkormányzat költségvetésén keresztül a 
sportegyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel kötött feladat-ellátási megállapodás alapján történik. 
Ezen módosítani kívánunk, keresve a feladatellátás más lehetséges, még hatékonyabb, racionálisabb 
formáját. 



 

Településünk adottságai, elsősorban a költségvetési lehetőségek szűkössége nem teszik lehetővé, hogy 
az önkormányzat többnyire egyedüli támogatóként legyen jelen a sport minden területén. 
 A jövőben elsősorban a sport, mint az egészséges élet alapja, azaz a szabadidősport, a 

diáksport és az utánpótlás nevelés fejlesztését helyezzük előtérbe. Ezekre a területekre 
összpontosítjuk erőforrásainak, a szervezőmunkát. 

 Minden korosztály számára biztosítani kívánjuk a sportolással kapcsolatos lehetőséget. 
Célunk, hogy a diákok iskolai testneveléseken, sportegyesületekben, illetve 
tömegsport rendezvényeken egyrészt őrizzék meg testi állapotukat, másrészt fejlesszék 
mozgáskultúrájukat. 

 A versenysport pénzügyi feltételeinek javításához szükségszerű a szponzori kör 
bővítése, a versenysport egyes területeinek üzleti alapon történő támogatása. 

 Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények korszerűsítésére pályázatok 
függvényében kerülhet sor. A Tanuszoda az óvodai, iskolai úszásoktatást valamint a 
felnőtt lakosság rekreációs igényeit is a jövőben is egyaránt kell, hogy szolgálja. 

 A Városi sportcsarnok, a műfüves futballpálya minél hatékonyabb kihasználása az 
egészség megőrzését, valamint a tömegsport rendezvények tartását is kell, hogy 
szolgálja. 

 
Bátonyterenye - civil szervezetek 
Bátonyterenyén kiemelkedő számú civil szervezet van jelen az alábbiak szerint.  
(http://www.helyicivil.hu/h/batonyterenye-egyesulet-alapitvany/) 
E civil szervezetek elsősorban a kultúra, a közművelődés, oktatás, szociális és a sport területén 
működnek. 
 
 A Bátonyterenyei Levelezőlapgyűjtemény Megmentéséért Alapítvány (kulturális) 

Nógrád megye múltjának kutatása, különös tekintettel a képes levelezőlapokra.  
 Ágasvár Természetbarát Egyesület (természetvédelem,kulturális) 

A közvetlen környezet természeti, történeti, építészeti, kulturális értékeinek megismerése és 
megismertetése.  

 Alpintechnikai Club SE Bátonyterenye (sport) 
 Bányász Hagyományőrző Egyesület (kulturális) 

A bányász hagyományok ápolása, Bányász Dalkör megalakítása, működtetésének biztosítása, 
programjaik szervezése, részvételének biztosítása városuk ünnepségein. 

 Bartók Béla Ált. Iskola DSE (intézményi,sport,oktatási) 
 

 Bátony Sport- és Szabadidő Központ Egyesület (sport,kulturális) 
Az egészséges életmód, rendszeres testmozgás, sportolás, testedzés, testépítő kultúra, 
erőemelés népszerűsítése. Sport, szabadidős és hobbitevékenységek támogatása. A 
sporttevékenységhez kapcsolódó értékek felkutatása, gondozása, a sporthagyományok őrzése, 
ápolása.   

 Bátonyterenye Barátainak Köre (kulturális) 
 Bátonyterenye és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

Bátonyterenye és környéke területén a közbiztonság növelése érdekében az általános 
bűnmegelőzési tevékenység fokozása, a vagyonvédelem hatékonyságának, színvonalának 
emelése.   

 Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány (közhasznú) (intézményi,oktatási) 
Óvodák, Iskolák alap-közép felsőfokú intézmények támogatása, a Bátonyterenyén élő alap-
közép-felsőfokú intézményben tanulmányokat folytató tehetséges és kiemelkedő tanulmányi 
eredményt elérő, versenyeken, pályázatokon kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek 



 

támogatása. Bátonyterenye város területén működő óvodák és alapfokú iskolák működési 
feltételeinek javítása.   

 Bátonyterenye Óvodásaiért Alapitvány / kiemelten közhasznú 
intézményi,oktatási,kulturális) 
Bátonyterenye Város Óvodaigazgatóságának óvodáiba járó gyermekek nevelésével, 
oktatásával és ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő feladatok és tevékenységek 
anyagi fedezetének kiegészítése, illetve megteremtése.  

 Bátonyterenye Szakképzéséért Alapítvány (oktatási) 
A nevelőtestület és az alapítvány közösen Fáy-díjat adományoz 2006/2007. tanévtől, minden 
évben annak a ballagó diáknak, ki a teljes tanulmányi ideje alatt példamutató magatartást és 
szorgalmat tanúsított és egyenletesen jó tanulmányi eredményt ért el.   

 Bátonyterenye Város Sportegyesülete (sport,kulturális) 
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. Az ilyen igények 
felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása. Sportágaiban a sport szervezése, fenntartása, 
utánpótlás nevelése, versenyzési feltételek megteremtése. Kistérségük hírnevének öregbítése, 
hagyományok ápolása.   

 Bátonyterenye Városi Asztalitenisz Sportkör (sport) 
 Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület (sport) 

Az egyesület fő célja a BSHE által kezelt tevékenységi területekre kiterjedően kedvező 
lehetőségek és feltételek megteremtésével komplex szabadidős és sporthorgászati lehetőség 
biztosítása az egyesület nyilvántartott tagjai és gyermekhorgászai, valamint támogatói és 
vendégei részére.   

 Bátonyterenyei K.10.Kiserdei Kutyakiképző Iskola (intézményi,sport,oktatási,egyéb) 
Különböző fajtájú és keverék kutyák kiképzésének irányítása, felügyelete és támogatása. A 
kutyák használati tulajdonságainak, magatartása erősítése és elmélyítése, testi 
teljesítőképességének és kitartásának fokozása. Az iskolai tagok sporttevékenységének és 
ahhoz kapcsolódó testedzésének támogatása, a különböző fajtájú kutyák és keverékek 
tervszerű kiképzésén keresztül, az alkalmazási céloknak megfelelően. Az állatvédelem 
érdekeinek támogatása, az ifjúsági munka támogatása.   

 Bátonyterenyei Mátraaljai Bérkilövő Vadásztársaság vadászat  
 Bátonyterenyei Polgárokért Egyesület (oktatási,kulturális,egyéb) 

A polgárok kulturált szabadidő eltöltésének érdekében klub-helyiség kialakítása és 
működtetése, helyi tehetségek felkutatása, összefogása, alkotó munkájuk és tevékenységük 
helyi közösséggel való megismertetése. Történelmi hagyományok, örökségek ápolása, régi 
korok emlékeinek gyűjtése. . 

 Bátonyterenyei Shotokan Karate Sportegyesület (sport) 
Sportegyesület célja: a gyermek, serdülő, ifjúsági és junior korosztályok szabadidő, illetve 
tömegsport tevékenység keretein belül rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, a sport és a 
shotokan karate iránti szeretet megerősítése,a karate népszerűsítése, tradícióinak megőrzése.   

 Bátonyterenyei Teke Klub (sport,érdekképviselet) 
Tagjainak rendszeres versenylehetőség szervezése, sporttanfolyamok működtetése, a Magyar 
Tekézők Szövetsége, illetve a regionális és megyei szövetség által kiírt bajnokságban 
versenyzési lehetőség biztosítása.   

 Bátonyterenyei Vállalkozók Egyesülete (egyéb) 
Bátonyterenye, valamint a bátonyterenyei kistérség vállalkozásainak egymás közötti szakmai és 
információs kapcsolattartása.   

 Cserhát Repülőklub (sport,oktatási) 
A sportegyesület célja a sárkányrepülés, motoros sárkányrepülés, vitorlázás, siklóernyőzés, stb. 
biztonságos művelésére, a repülés elméleti és gyakorlati oktatására, a repülőszerkezetek 
üzemeltetési feltételeinek megteremtésére vonatkozó szervezet létrehozása.   



 

 E-2. Kisterenyei Postagalambsport Egyesület (sport,érdekképviselet) 
Sportegyesület, célja a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a 
postagalambsport tagok által igényelt tevékenységeinek összefoglalása az egyesületi tagok 
érdekvédelme, a tenyésztéshez, versenyzéshez szükséges eszközök beszerzése, 
versenyprogramok szervezése, lebonyolítása, a tagok szakmai tájékoztatása, stb.   

 Együtt az Idősekért Alapitvány (közhasznú) (szociális) 
A Starján, Mizserfa-Szentkúti Szociális Otthon által nyújtott szociális szolgáltatás színvonalának 
emelése, az itt élő idős emberek életkörülményeinek javítása.   

 Együtt Egymásért a Közös Jövőért Érdekvédelmi Egyesület 
(oktatási,érdekképviselet,szociális) 
Roma családok, elsősorban gyermekek, fiatalok, társadalmi, szociális képviselete, 
érdekvédelme - érdekérvényesítése, támogatása, esélyegyenlőtlenségük csökkentése, az 
oktatás, foglalkoztatás rendszerbe való irányításuk és tartásuk, a cigányság kultúrájának 
ápolása, továbbadása, valamint egymást segítő közösségek szervezése, társadalmi 
felzárkóztatásuk, beilleszkedésük segítése.  

 Együtt Közösen Egymásért Egyesület 
(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb) 
Nógrád megye városainak és falvainak, különösen Bátonyterenye területén a hátrányos 
helyzetű gyerekek, fiatalok, felnőttek, nagycsaládosok, különböző fogyatékkal élők segítése, 
életvitelük javítása érdekében, különböző karitatív, szabadidős, kulturális, hagyományőrző 
programok szervezése. 
A fent nevezett célcsoportnak kulturális, oktatási, sport, környezetismereti, honismereti, 
természetjárási, táborozási, gyermek és ifjúságvédelmi programok szervezése.  

 Élet Értelme Alapítvány (intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet) 
Gyermekgondozás, gyermekek életkörülményeinek javítása. Idősgondozás, betegek, idősek, 
fogyatékkal élők életkörülményeinek, életminőségének javítása. Olyan gyermekek financiális 
támogatása, akiknek részvétele ? anyagi fedezet hiánya miatt ? szervezett programokon (pl. 
nyári tábor, kirándulás) nem biztosított Olyan gyermekek támogatása, akik testi-, vagy szellemi 
fogyatékosság okán nem juthatnának hozzá speciális képzéshez, gondoskodáshoz (pl. 
készségfejlesztő foglalkozás), akik elhelyezése a működ intézményekbe nem, vagy csak 
nehezen megoldott. Olyan betegek, idősek, fogyatékkal élők támogatása, akik anyagi, testi 
vagy szellemi korlátozottságuk miatt nem juthatnának az alapítvány által szervezet 
programokhoz (pl. kirándulás, színház-, múzeum látogatás). Szociálisan rászoruló, illetve 
hátrányos helyzetű gyermekek, idősek, fogyatékkal élők támogatása az igénybe vett szociális 
intézmények, ellátórendszerek térítési díjainak hozzájárulásával, illetve a térítési díj szükséges 
mértékű kiegészítésével. Betegek, idősek, fogyatékkal élő ellátottak hatékony érdekvédelme, 
jogi képviselete. Az alapítvány által működtetni kívánt ingatlanok megvétele, korszerűsítése, 
tárgyi felszereltségének bővítése, folyamatos fejlesztése. Az alapítványi tevékenységek 
technikai hátterének kialakítása, korszerűsítése. A folyamatos működéshez szükséges anyagi, 
tárgyi eszközök feltételrendszerének biztosítása.   

 Észak-Mátra Környezetvédelmi Egyesület 
(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi) 
Az egyesület célja, hogy létrejöjjön egy fenntartható természeti és épített környezet, benne a 
helyi - természeti, kulturális és gazdasági - erőforrásokra támaszkodó környezettudatos 
társadalom. Az egyesület célját oktatás, nevelés szemléletformálás, ismeretterjesztés, 
tájékoztatás, valamint a természeti és épített környezet állapotának javítására irányuló 
gyakorlati tevékenységek segítésével kívánja elérni.   

 Fekete Gyémánt Egyesület (kulturális) 
A bányász hagyományok ápolása (emlékhely-múzeum létrehozása, koszorúzás, 
gyertyagyújtás). . 



 

 Fiatalok Bátonyterenyei Egyesülete (sport,oktatási,egyéb) 
A labdarúgás és lovas sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú 
fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. A 
sportegyesület elsődleges célja a tagjai részére rendszeres testedzés, a sportolás és a 
versenyzés lehetőségeinek biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet 
kibontakoztatása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.   

 Filléres Egyesület (kulturális) 
 Fütőber Sport Club (sport) 
 Bátonyterenye,  (egyéb) 

Állatvédelem, a gazdátlan állatok családokhoz való ideiglenes elhelyezése, orvosi ellátása, 
majd örökbefogadó gazdákhoz való eljuttatása. Az állatok védelméről rendelkező 
jogszabályokban foglaltak betartásának ellenőrzése, szükség esetén hatósági intézkedés 
kezdeményezése. Kapcsolattartás hasonló célú civil szervezetekkel, önkormányzatokkal.   

 Generációk a Művelődésért (intézményi,oktatási,kulturális,egyéb) 
Generációs programok szervezése, bonyolítása, különös tekintettel a kulturális közművelődési 
programok tervezésére, és végrehajtására. Gyermekek, fiatalok számára információs szolgálat 
működtetése, oktatási, képzési tevékenységük támogatása a könyvtári szolgáltatások speciális 
bővítésével. Gyermekek, fiatalok demokráciára történő nevelése, Kamaszparlamentek 
rendezése. Az idősek számára az aktív időskor megélését segítő szabadidős programok, 
mentálhigiénés, egészségmegőrző programok szervezése, bonyolítása. A palóc kultúra 
ápolása, a meglévő kulturális értékek átadása, terjesztése. A bányász hagyományok 
megőrzése, a meglévő értékek összegyűjtése, rendszerezése. Az amatőr generációs művészeti 
csoportok munkájának elősegítése. Közösségfejlesztői tevékenység helyi amatőr közösségek 
erősítése, újak létrehozása. Élethosszig tartó tanulás, szabadegyetemi programok tervezése, 
végrehajtása. Kiadványok megjelentetése. Az alapítvány tevékenységi körében az Európai Unió 
célkitűzéseit, pályázatait figyelembe véve végzi.   

 Gepárd 33 Polgári Lövészegylet (sport,érdekképviselet,egyéb) 
Az egyesületet az alapítók azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar jogszabályok és az IPSC 
(Nemzetközi Szituációs Lövész Szövetség) előírásainak betartásával szervezi, irányítja, fejleszti 
a magyar sportlövészetet, valamint kulturált lehetőséget biztosítani a sportlövészettel 
foglalkozók számára.   

 Gyermekünk Jövője Alapítvány (intézményi,oktatási,szociális) 
A bölcsődés gyermekek életkörülményeinek javítása. Hozzájárulás szakmai, tárgyi eszközök 
beszerzéséhez (pl. nagyméretű, udvari, környezetbarát fajátékok, bölcsődei játékok, bábok, 
mesekönyvek, foglalkozásköltséges eszközök). Az Európa Unió normáinak megfelelő játékok 
beszerzéséhez támogatás nyújtása, a balesetveszélyes játékok cseréje érdekében. A bölcsőde 
helyi nevelési programja, a nevelés, személyiségfejlesztés feltételeinek fejlesztése, a környezeti 
nevelés eszköztárának és a gyermekek számára szervezett kirándulások lehetőségének 
biztosításával. Szociálisan rászoruló, illetve hátrányos helyzetű gyermekek támogatása a 
bölcsődei térítési díj hozzájárulásával, illetve a térítési díj szükséges mértékű kieÓvodás és 
más oktatási intézményben elhelyezett foglalkoztatott gyermekek életkörülményeinek javítása, 
hozzájárulás szakmai, tárgyi eszközök beszerzéséhez, pl. nagyméretű udvari, környezetbarát 
fajátékok, óvodai játékok, bábok, mesekönyvek, tanszerek, foglalkozás költséges eszközök. Az 
óvoda és más oktatási intézmény helyi nevelési programja a nevelés, személyiségfejlesztés 
feltételeinek fejlesztése, a környezeti nevelés eszköztárának és a gyermekek számára 
szervezett kirándulások lehetőségének biztosításával. A kor kihívásának megfelelő, oktatást, a 
gyermekek fejlődését elősegítő számítástechnikai berendezések megvásárlása.  

 Gyógyító Fény gyógyászati és Szociális Alapitvány / közhasznú / (oktatási) 
Az alapítvány célja (módosított részek aláhúzva): 



 

Az egyetemes szeretet és megértés jegyében gyógyító - kristálygyógyítás - megelőző - 
egészségmegőrző - és - karbantartó - szintentartó - közérzetjavító tevékenység. 
Alternatív mozgás - és masszázs terápia - csi-kung - ju-mey-ho stb. 
A gyógyítás és rehabilitáció keretében szociális tevékenység lélekgondozás - kristály 
lélekgondozás - segítségnyújtás - rászorulókon való segítés. 
Kristálygyógyítók képzése - továbbképzése - kristálygyógyítás tanítása. 
Kristálytudatosság elterjesztése. 
Munkanélküliek átképzése - kristálygyógyítókká - kristály-lélekgyógyítókká. 
Kristálygyógyító jegyzetek készítése - kiadása. 
Kristálygyógyításról előadások szervezése - megtartása - lebonyolítása. 
Kristály könyvek - kiadványok - valamint a kristálytudatosságról szóló kiadványok írása - 
terjesztése és kiadása.  
Kristályszanatóriumok létrehozása - azok vezetése és működtetése.   

 Jobb Életért és a Roma Fiatalokért Egyesület (intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb) 
Roma hagyományok felelevenítése, a cigány kultúra ápolása, a cigányzene népszerűsítése, 
archív hangzenei felvételek meghallgatása. 
- Helyi cigányok eredetének kutatása, dokumentumok (pl. fotók, emléklapok, hivatalos okiratok) 
összegyűjtése, családfakutatás. 
- Roma könyvtár létrehozása. 
- Cigány származású oktatókkal történő cigányzene oktatás elősegítése. 
- Roma közösségház létrehozása. 
- hátrányos helyzetű családok segítése és egyedül élő idősek gondozása.  

 Jövő Reménységei Alapítvány (intézményi,oktatási,szociális) 
Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetű tanulók segítése, tehetséggondozás. Idegen 
nyelvek emelt szintű oktatása, a kommunikatív kompetencia elérése. Kapcsolatok kiépítése az 
Európai Unió országaiban, elsősorban a német nyelvterületen, partnerintézményekkel. A 
társadalmi háttérbázis erősítése az iskola fejlesztése érdekében.  

 K.lo.Kiserdei Kutyaképző Iskola (intézményi,oktatási) 
 Kisterenyei Sportegyesület (sport) 
 Kossuth Diáksport Egyesület (sport) 
 LokArt Egyesület (oktatási,kulturális) 

Fő célja a kulturális értékek közvetítése és terjesztése, kulturális rendezvényszervező és 
ismeretterjesztő tevékenység útján. Elsősorban a fiatalok, sokrétű érdeklődési körének 
megfelelő kulturális és szórakozási szabadidős tevékenységek, lehetőségek megyén belüli 
megteremtésével.   

 Magyarországi Nemzeti Kisebbségi Liberális Fórum (egyéb) 
 Marshal Team Autósport Egyesület (sport,egészségügyi,kulturális,egyéb) 

Az Egyesület célja autóversenyek szervezése, lebonyolítása, versenyek biztosítása, az 
autóversenyzés népszerűsítése, a versenyzéssel kapcsolatos műszaki ismeretek átadása, 
terjesztése, valamint versenyautók technikai fejlesztése. Ennek keretében tagjai sport- és 
kulturális eseményeket rendeznek, így gondoskodnak a pályabiztonsági szolgálat 
fenntartásáról, a sportbírók biztonságáról, kijelölik és megépítik a pályát, rádióhálózatot, 
továbbá gondoskodnak egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állásáról, safety car, valamint 
rescue feladatokat látnak el teljes technikai felszereltséggel. Az egyesület - felkérésre - 
segítséget nyújt a más által szervezett versenyek lebonyolításához, és megállapodás szerint 
biztosítja a szükséges feltételeket. Az egyesület regisztrált amatőr versenyeket is szervez 
egyéb szakágakban, mint gyorsasági, gokart, terep rally, és rally cross verseny.  

 Mátravölgye Vadásztársaság (sport,természetvédelem) 
Bérvadászat folytatása, területtel rendelkező vadásztársaságok részére nyújtott 
vadgazdálkodással kapcsolatos segítség, a természet és a környezet védelme.   



 

 Munkaadók és Gyáriparosok Nógrád Megyei Szövetsége (érdekképviselet) 
 Nagybátony Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülete (közbiztonság,egyéb) 
 Nagybátonyi Fütőber Horgász Egyesület (sport) 

Horgászsport fejlesztése.  
 Nagybátonyi Sport Club (sport) 

A rendszeres sportolás, versenyzés, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a 
közösségi élet fejlesztése, a versenyeztetés feltételeinek megteremtése.   

 Nagycsaládosok Bátonyterenyei Egyesülete  
 
 
 

1.8. A település humán infrastruktúrája  
 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
 

Bátonyterenye Jövőképe 2014-2020 c. dokumentuma a városban működő oktatást és azok fejlesztését 
az alábbiak szerint foglalja össze: 

„A Kistérségben jelenleg egy óvodai intézmény működik, Bátonyterenyén 4 tagóvodával és egy 
általános iskolai intézmény 2 tagiskolával. A középfokú oktatás egy szakközépiskolában és egy 
gimnáziumban zajlik. Az intézmények elégséges működési infrastruktúrával rendelkeznek, 
azonban a színvonalas oktatáshoz a közeljövőben fejlesztések szükségesek: informatikai 
berendezések, épület rehabilitáció, pedagógusok továbbképzése stb. Az iskolákban kell először 
megteremteni a biztonság érzését és vissza kell fordítani a szegregációs folyamatokat. Programot 
kell kidolgozni a lemaradó diákok felzárkóztatására, a Tanoda program tovább fejlesztésével, a 
civilek bevonásával. Cél, hogy iskolai keretek között, délutáni oktatás keretében valósuljon meg a 
felzárkóztató program. Ez a program csak a tanárok felkészítésével, velük együtt tud megvalósulni. 
A lexikális tudás átadástól a gyakorlatorientált tudás átadására szeretnék a hangsúlyt helyezni a 
jövőben. Egy egyetem bevonásával gyakorló iskolává lehet fejleszteni Bátonyterenye egyik 
iskoláját. A fejlesztések meghatározó szempontja lehet az, hogy a jövőben ne csökkenjen tovább a 
tanulók száma. Az utóbbi években folyamatos csökkenést mutatnak a statisztikák, többek között a 
megyeszékhelyre tömegesen átíratott tanulók miatt1. A vonzóbb oktatási rendszer itt tartja a 
fiatalokat tanulói éveikben is, amely később a felnőttkori letelepedésükben is szerepet játszhat. A 
fiatalok adják meg az esélyt, hogy Bátonyterenye egy folyamatosan fejlődő város legyen a 
jövőben.” 

 
Oktatás – Általános Iskola 
Bátonyterenyén a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartásával működő 2 tagiskolában 958 
gyermek végzi általános iskolai tanulmányait, amelyből 20 gyermek sajátos nevelési igényű. Az 
általános iskolákban tanuló 958 gyermek 21%-a HHH-s és 54%-a HH-s.  
 
Bátonyterenye HEP szerint:  

„Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a 
fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a korai 
fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás 
keretében szerveztük meg. 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása a szülő által önkéntesen 
benyújtott nyilatkozat alapján történik. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, gyermekek 
oktatását minden köznevelési intézmény vállalja. A pedagógusok képzettsége, és innovációs 
készsége kiemelkedő, a kompetenciafejlesztés, egyéni differenciálás terén. A segítő munka aktív 
részesei a fejlesztő pedagógusok, a pszichológusok, a logopédusok és a nevelési tanácsadó 
pszichológusai is. Iskolapszichológusok munkájára a gyermekekkel való egyéni beszélgetés 
mellett a pedagógusoknak is nagy igényük van a gyermek személyiségfejlesztése során A 

                                                 
1 Forrás: Bátonyterenye Integrált Városfejlesztési Stratégia, 2013 



 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök fontos prevenciós feladatot látnak el a köznevelési 
intézményekben a veszélyeztető körülmények feltárása, ezek megszüntetése, kialakulásuk 
megelőzése területén éppúgy, mint a drogprevenciót, egészségnevelést illetően.” 

 
Az általános iskola keretén belül, egyházi iskolaként működik a II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola. 
 
Oktatás – Középiskola 
A településen az alábbi 2 középfokú oktatási intézmény működik: 

középiskola tanulószám 
Váci Mihály Gimnázium 122  
Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium 106  

 
Fáy András Szakképző iskola az alábbi képzéseket nyújtja szakközépiskolai és szakiskolai keretben: 
belügyi rendészeti pályákra előkészítő képzés, faipari képzés (tervezett), asztalos, hegesztő, ipari 
gépész, vájár, mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó, népi kézműves, szőnyegszövő. 

 
Oktatás – Óvodai ellátottság 
Bátonyterenyén az alábbi 5 tagóvoda működik, amelyből az Angyalkert Óvoda egyházi fenntartás alatt 
áll.  
 

Tagóvoda férőhelyszám csoportszám 
Őzike Óvoda 95 4 
Csupafül Óvoda 100 4 
Napsugár Óvoda 58 3 
Tölgyfa Óvoda 50 2 
Angyalkert Óvoda  
(Katolikus óvoda) 

60 2 

 
Bátonyterenye HEP szerint az óvodai kiegészítő szolgáltatások tekintetében az óvodapedagógusok 
száma összesen az öt tagóvodában 30 fő. Gyógypedagógus nincs foglalkoztatva egyik 
tagintézményben sem. Az óvodapedagógusok felkészültek, folyamatosan képzéseken vesznek részt. 
Valamennyi óvoda infrastruktúrája magas szintű ellátást biztosít, és ennek előnyeit a HH/HHH 
gyermekek is élvezik. Logopédiai foglalkoztató valamennyi óvodában van.  
 
Egészségügy - Bölcsődei ellátás  
A településen működő bölcsődei ellátás az alábbi: 
  

Tagbölcsőde férőhelyszám csoportok száma 
Mesekert Bölcsőde 24 2 gyermekcsoport 
Napsugár Bölcsőde 28 2 gyermekcsoport 

 
Egészségügyi ellátás 
 
Bátonyterenye Jövőképe 2014-2020 c. dokumentuma a lakosság egészségügyi állapotát és az 
egészségügyi ellátás színvonalának növelését, az ellátás fejlesztését az alábbiak szerint foglalja össze: 

„A lakosság és a kistérség egészségügyi állapota alapvetően rossz, amely visszavezethető többek 
között a bányász múltra2. A Kistérség egészségügyi szolgáltatások tekintetében alacsony 
lefedettségű, az ellátásra vonatkozó igény azonban magas. A Kistérségben kórház, ill. fekvőbeteg 
ellátás nincs, azonban szoros a kapcsolat a salgótarjáni kórházzal A városban 7 háziorvosi és 3-3 
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gyermekorvosi, ill. fogorvosi rendelő található, amelyek felszereltségében nagy különbségek 
mutatkoznak, elsősorban Nagybátony-Kisterenye viszonylatban. 2012-ben adták át az 
Egészségházat, amely jelentősen javított az egészségügy színvonalán, s Kistérségi feladatokat is 
ellát. A központi orvosi ügyeletet és a sürgősségi ellátást is a háziorvosok végzik, így 
leterheltségük jelentős.  
A jövőben javasolt tehát a nagybátonyi Egészségház rendelőintézetté való fejlesztése és 
Kisterenyén egy egészségház létrehozása a központban, a többi rendelő felújítása, egységes 
infrastrukturális, technikai felszereltséggel való ellátása, valamint a háziorvosi leterheltséget 
átszervezéssel, vagy munkaerő-felvétellel csökkenteni.  
A jelenleg is zajló egészségügyi reform célul tűzte ki az egészségügyi ellátás teljes átszervezését 
egy professzionális szervezeti menedzsmenten keresztül. Ez új funkciók kialakításában és az 
ellátásszervezés közösségi keretek között történő működtetésén keresztül valósul meg. A 
programban való minél korábbi részvétel javasolt a városnak.” 

 
Egészségügyi - orvosi ellátás 
Bátonyterenye HEP szerint: 
 
„Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és gyermekek 
részére tervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok száma 

2008 10 7 3 

2009 10 7 3 
2010 10 7 3 
2011 11 7 3 
2012 10 7 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 24/2011. (XI.10.) számú 
önkormányzati rendeletében szabályozta a háziorvosi körzetek működését. 
A városban 2011-ben hét háziorvos működött, számuk 2002 óta változatlan. A működő házi 
gyermekorvosok száma tíz évre visszamenőleg mindig három volt. A háziorvosi és a házi 
gyermekorvosi ellátásban megjelentek száma folyamatos emelkedést mutat, utóbbi esetében 
2001-től ugyan volt egy folyamatos csökkenés, de az elmúlt években ismét az esetszám 
növekedése volt megfigyelhető. Bátonyterenye nagybátonyi településrészében 3, illetve a 
kisterenyei településrészen szintén 3 fogorvos biztosít fogászati szakellátást. A városban 
fekvőbeteg ellátó intézmény nem működik, viszont egy Egészségház kialakításra került, mivel a 
városnak kistérségi szintű feladatai is vannak a szakrendelések biztosítása területén. 
Bátonyterenyén 12 fős személyzettel (6 fő mentőápoló és 6 fő mentőgépkocsi vezető), 2 db 
mentőautóval (1 autó folyamatos 24 órában és 1 autó napi nyolc órában) működik 
mentőállomás.  
 
Bátonyterenyén az Egészségházban az alábbi szakellátások biztosítottak: 
 Szemészet 
 Nőgyógyászat 
 Bőrgyógyászat 
 Fizikotherápia 
 Laboratórium 

 
Két, éjszakai ügyeletet is adó gyógyszertár működik a városban, így a gyógyszerellátás is 
biztosított a település lakosainak. „ 
  



 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 körzetet határozott meg a 
védőnői prevenciós tevékenység területén, minden körzetben egy védőnő dolgozik. A 
védőnők aktívan részt vesznek a népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrések és 
prevenciós programok szervezésében.” 

 
Bátonyterenye HEP szerint: 

„A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, 
részben intézményhálózaton keresztül. A bölcsődékben, óvodákban, általános és 
középiskoláinkban zajló szűrőprogramok rendszeresek, amelyeket korrekt tanácsadás 
egészít ki. A vizsgálatok mellett az Önkormányzat által finanszírozott gyógyúszás segíti a 
gyermekek fejlődését.” 

 
Szociális ellátás 
Bátonyterenye HEP szerint: 
 

„A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az 
önkormányzatok biztosítják. A Szociális Törvény értelmében a személyes gondoskodás 
magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 
 
Szociális alapszolgáltatások: 
  falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,  
 étkeztetés, 
 házi segítségnyújtás,  
  családsegítés,  
  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  
 közösségi ellátások, 
  támogató szolgáltatás, 
  utcai szociális munka, 
  nappali ellátás. 

 
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: 
 az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 
  a rehabilitációs intézmény, 
  a lakóotthon,  
  az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 
  az egyéb speciális szociális intézmény. 

 
Bátonyterenye városa a szociális alapszolgáltatások közül mindegyiket biztosítja az utcai 
szociális munka és a falugondnoki szolgáltatás kivételével. 
Szakosított ellátás tekintetében működik Bátonyterenyén egy idősek otthona és kettő 
lakásotthon, de ezek nem a város fenntartása alatt állnak. „ 

 
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása - HEP 

 

A településfejlesztésben horizontálisan érvényesítendő szempont az esélyegyenlőség és az egyenlő 
hozzáférés biztosításának elve.  
Az esélyegyenlőség érvényesítésének érdekében különös figyelmet kell fordítani minden 
infrastrukturális fejlesztés, településfejlesztési támogatás és minden egyéb támogatás, erőforrás esetén 
a településrészek közötti, településen élők diszkriminációmentesség érvényesülésére. 
Fentieket Bátonyterenye Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) biztosítja. 
A HEP célkitűzését és jövőképét lásd az alábbi kivonatok szerint: 
 



 

 „A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
Bátonyterenye település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 

‐ az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
‐ a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
‐ a diszkriminációmentességet,  
‐ szegregációmentességet, 
‐ a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).” 

 
„Jövőképünk 
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák és a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélye, 
életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők kiemelt figyelmet kapjanak, ha szükséges pozitív 
diszkriminációban részesüljenek. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek célcsoportját, kiemelt figyelmet fordítunk a veszélyeztetett 
gyermekek, családok számára. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek életminőségének javítására és önálló életvitelük minél további 
fenntartására 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén olyan támogatói környezet működését, amely erősíti 
felzárkózási esélyeiket, társadalmi támogatottságukat. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők felzárkózási esélyeinek javítására, társadalmi 
integrációjára.” 
 
 

1.9. A település gazdasága 
 
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre  
és 
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) az alábbiak szerint 
mutatja be Bátonyterenye gazdasági ágazatait:  

„Bátonyterenye város Magyarország Észak-Magyarországi régiójában helyezkedik el, két 
tájegység: a Cserhát és a Mátra találkozásánál. Az önmagában két egymástól jól elkülöníthető 
egység, melyeket a 21.sz. főközlekedési út választ el egymástól, a Cserhát déli oldalán található 
Kis-Zagyva völgyéből és a Mátra északi oldalán fekvő mátrai településekből tevődik össze. A 
város 3 tájvédelmi körzet között fekszik, a meglévő idegenforgalmi adottságok még 
kihasználatlanok.  
 
Gazdaság (ipar, mezőgazdaság, idegenforgalom) 
Bátonyterenye gazdaságát jelentősen befolyásolja ipari múltja. A vállalkozások szerkezeti 
megoszlásában szembetűnő, hogy rendkívül alacsony a „mezőgazdaság, vadgazdálkodás, 
erdőgazdálkodás, halászat” ágazatban működő vállalkozások száma, illetve az összes működő 
vállalkozáshoz viszonyított aránya. A kereskedelem és a gazdasági szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások után az ipari vállalkozások száma a legjelentősebb. A város gazdasága a szénre 
alapozva épült kiNehéz és könnyűipar települt a városba, a Nagybátonyi városrészbe a Fűtőber és a 
Harisnyagyár, míg Kisterenyére a salgótarjáni Acélgyár egyes részegységei kerültek kihelyezésre. 
A bányák teljes megszűnése, majd az ipar hanyatlása, a termelés racionalizálása súlyos gazdasági 
és munkanélküliségi problémákat okozott. Az ipar továbbra is jelentős foglalkoztató maradt, de a 



 

szolgáltatási szektor térnyerése egyre jelentősebb. 2001-ben az ipar a foglalkoztatottak közel felét 
alkalmazta (49,02%). A korábban jelentősebb nehézipar visszatérésére a magas alapanyagárak, a 
változó gazdasági körülmények, a szigorodó környezetvédelmi előírások, és a sok esetben olcsóbb 
import miatt nem mutatkozik lehetőség. A város ipari parkjában és régi ipari területein ugyanakkor 
megjelentek új ipari vállalkozások, melyek fejlődése és bővülése feltételezhető a város 
infrastruktúrájának fejlődésével párhuzamosan. Az ipar fejlődésének egyik fontos mozgatórúgója 
lehet, hogy a város a 21. sz. főút mellett fekszik, viszonylag közel az autópályához. A 
Bátonyterenyei Ipari Parkban a közeljövőben kezdi meg működését az első két cég, amely 
előreláthatóan 50 fő foglalkoztatását teszi lehetővé. Ugyanakkor a további engedélyeztetés alatt 
lévő cégek újabb 400 fő foglalkoztatását teszi lehetővé.  
 
A város mezőgazdasági termelés a korábbi ipari berendezkedés, és a kedvezőtlen domborzati 
viszonyok következtében fejletlen. A városban és közvetlen környezetében jelentős élelmiszeripari 
feldolgozó üzem jelenleg nem működik, de a város közeli terveiben szerepel ennek újbóli 
beindítása. Jelenleg a városban a legnagyobb mezőgazdasági tevékenységet felölelő program a 
START közmunkaprogram keretein belül valósul meg. A termelés illetve a mezőgazdasági gépek, 
rendszerek korszerűsítése folyamatosan történik a minél hatékonyabb megvalósítás érdekében. Az 
ebben résztvevő dolgozókat különböző mezőgazdasági képzésre orientálják a szakszerű 
munkavégzés érdekében.” 

 
 

Fenti összefoglaláson kívül, a település főbb gazdasági ágazatait a foglalkoztatottság is mutatja. Amely 
szerint a Bátonyterenyén az iparban, építőiparban foglalkoztatottak aránya a legnagyobb, a 
mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban foglalkoztatottak száma a legkisebb. 
 

Aktív keresők gazdasági ág szerint (2011-es népszámlálás) 

 
(Forrás: www.ksh.hu) 



 

 
 

1.9.3.A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 
elképzelések 

 
Bátonyterenye egyeztetés alatt álló Integrált Településfejlesztési Stratégiája szerint: 
 
„Bátonyterenye gazdasági szervezetei által végrehajtott fejlesztések során is jelentős volt az 
elmúlt időszakban a külső, jellemzően pályázati forrásokra való ráutaltság. A gazdasági 
szervezetek pályázati programjai több mint 200 millió forintnyi tőkével gazdagították a 
várost. 
A bátonyterenyei székhelyű vállalatok által benyújtott 10 legnagyobb támogatási összeget 
nyert projekt: 
 

Bátonyterenyei vállalkozások 10 legnagyobb összegű elnyert pályázata 

1. 

TÁMOP 2.1.3.B-12/1 Munkahelyi képzések támogatása 
középvállalkozások számára a konvergencia régióban 

2013.04.16 49 998 954
Bátonyterenye 

MÁTRAFŰTŐBER Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 

Munkahelyi képzés megvalósítása a MÁTRAFŰTŐBER Épületgépészeti 
Korlátolt Felelősségű Társaság munkavállalói számára 

2. 

GOP 1.3.1-11/A Vállalatok komplex technológiai innovációjának 
támogatása 

2012.08.31 39 347 115Bátonyterenye 

MÁTRAFŰTŐBER Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 

Komplex innováció a Mátrafűtőber Kft.-nél 

3. 

GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása 
KKV-k részére 

2012.04.23 24 635 000
Bátonyterenye 

MÁTRA TÜZÉP-TRANSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Innovációs eredmények hasznosítása a Mátra Tüzép-Transz Kft-nél 

4. 

GOP 2.1.1-11/A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia 
fejlesztése 

2012.09.06 19 101 288Bátonyterenye 

Kormos Miklós egyéni vállalkozó 

Technológiai fejlesztés a Mineco Kft-nél 

5. 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.08.23 17 340 000
Bátonyterenye 

CAT -PO Építő- Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft.  

Napelemes rendszer telepítése a CAT PO Kft-nél 

6. 

GOP 2.1.1-11/A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia 
fejlesztése 

2011.05.02 15 520 000
Bátonyterenye 

MINECO Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft. 

Technológiai fejlesztés a Mineco Kft.-nél 

7. 
ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés 

2012.01.05 12 801 696
Bátonyterenye 



 

INTARSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Telephelyfejlesztés az Intarsio Kft.-nél 

8. 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése 

2012.12.05 4 300 000 
Bátonyterenye 

HELAAN Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

HELAAN Kft. ingatlan- és technológiai fejlesztése Bátonyterenyén. 

9. 

TÁMOP 2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében 
tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban 

2014.06.30 4 044 737 
Bátonyterenye 

MÁTRAFŰTŐBER Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők 
támogatására a konvergencia régiókban 

10. 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése 

2012.08.01 4 000 000 
Bátonyterenye 
MÁTRAALJA BÚTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Telephely bővítése raktárcsarnokkal a Mátraalja Bútor Kft-nél 

(Forrás: www.palyazat.gov.hu)” 
 

1.9.4.A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, 
K+F stb.) 

 
Bátonyterenye Jövőképe 2014-2020 c. dokumentuma az alábbiak szerint tartalmazza azokat az 
elhatározásokat, elképzeléseket, döntéseket, amelyek leginkább hatnak a gazdasági 
versenyképességre, munkaerőképzettségre, kutatás-fejlesztésre:  

 „Munkahelyteremtés 

A város legégetőbb problémája a munkanélküliség. A bánya bezárásával és a hozzá kapcsolódó 
fémipar leépülésével, nagyon sok munkahely szűnt meg. Az újonnan betelepülő gyártó cégek 
csak lassanként tudják felszívni a nagyszámú munkaerőt. Fontos probléma, hogy a 
munkanélküliek egy része képzetlen, akik akkor is nagyon nehezen helyezkednek el, ha új cég 
költözik a városba. Mindenképpen meg kell erősíteni a helyi KKV szektort, hogy csökkenjen a 
betelepült cégektől való függés.  

Mivel a szlovák határ kevesebb, mint 30 km-re van Bátonyterenyétől, ezért a városnak kiemelt 
figyelmet kell fordítani a magyar-szlovák gazdaságélénkítő programokra. 2014 októberében a 
két ország megállapodott több ezer új munkahely létrehozásáról a határ menti területeken. 

Ipari park(ok) bővítése 

A városban a hagyománnyal, múlttal rendelkező iparágakat szükséges támogatni: fém-, fa-, és 
textilipar helyi szereplőit, együttműködésüket, térségi klaszterba tömörülésüket. Emellett 
komoly műanyagipari cégek települtek a városba, amelyek ezáltal hangsúlyossá tették a térség 
műanyagiparban betöltött szerepét. Fontos megemlíteni, hogy a felsorolt iparágakban jelentős 
szaktudás érhető el helyben és a szakképzés is rendelkezésre áll. 

 A múltból adódóan, több fém- és műanyagipari vállalkozás van a térségben.  

 A textilipar is meghatározó volt, s nemzetközi trendek támogathatják az iparág feltámadását: 
luxus termékek gyártásában növekszik Európa szerepe Kínával szemben.  

 Fával jól ellátott a térség, az erdészeti szaktudás is elérhető helyben. Több jó nevű asztalos 
dolgozik a környéken, amelyre a jövőben a fafeldolgozó ipar épülhet. 



 

A jövőre nézve fontos, hogy az informatikai cégek is megjelenjenek a városban. Az 
adatfeldolgozás lehet az első lépcső high-tech ipar felé. Ebbe a feladatba alacsonyabban képzett 
munkaerőt is be lehet vonni. A Smart City szemlélet egyre szélesebb körű elterjedése 
automatikusan erősítené a térség high-tech iparágának térnyerését is.  

A város felemelkedése szempontjából lényeges, hogy az innováció is megjelenjen. Szorospatak 
alkalmas egy innovatív „ipari park” kialakítására. Egyetemi, kutatói együttműködésen keresztül, 
olyan kutatási tevékenység költözhet oda, amelynek gyártási fázisa a városban valósulna meg. 
Ilyen téma pl. a gyógynövény kutatás, egészséges élelmiszer előállítása, egészség megőrzés. A 
kutatási témákhoz kapcsolódóan laboratórium, oktató termek kialakítása is indokolt a 
tudásmegosztás fokozása érdekében. 

Egészséges élelmiszerek termelésének elindítása 

A mezőgazdaság az elmúlt időszakban nem volt fókuszban, mert a föld minősége nem kimagasló, 
illetve a kárpótlás során kialakult tulajdonosi szerkezet nagyon megnehezíti a működést. 
Azonban az egészséges élelemhez jutás, egyre fontosabb és népszerűbb szempont az 
emberek körében. Ezt támogatja: 

 Nógrádnak jó adottságai vannak a zöldség-, gyümölcstermesztés, illetve állattenyésztés terén  
 Budapest, mint nagy felvevő piac közel van 
 Innovációs tevékenység jól tudná támogatni 
 Mezőgazdasági munkaprogram már elindult 
 Nagyszámú képzetlen munkaerőt képes foglalkoztatni” 

 
 

1.9.5.Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 

Bátonyterenye egyeztetés alatt álló Integrált Településfejlesztési Stratégiája szerint:  
 „Bátonyterenye ingatlanállományában a lakásállomány a meghatározó, melynek alakulását az 
alábbi ábra szemlélteti. 

Lakásállomány alakulása Bátonyterenyén 
Lakásállomány Bátonyterenyén Épített lakások aránya (éves lakásállomány 

százalékában) 

(Forrás: www.teir.hu) 
 
A fenti ábrán jól látható, hogy a lakásállomány esetében folyamatos, kismértékű csökkenés 
tapasztalható, 2013-ban 5.712 db lakást regisztráltak. Az új lakások arányában jelentős 
negatív tendencia indult meg 2004-et követően, hasonlóan a járási, megyei járásközpontok 
valamint Magyarország esetében is. Mindez 2013-ra egészen a 0-ig csökkent, mind a 
település, mind a járás tekintetében. Távfűtéses lakás Bátonyterenyén nem található. Az 1000 
lakosra jutó lakások száma 2013-ban 452,3 db volt Bátonyterenye településen. 
Az alábbi táblázatban a településrészenkénti bontást vizsgálva látható, hogy elsősorban a 
külterületi településrészeken a legmagasabb az egyszobás lakások aránya (54,5%). Az 



 

alacsony komfortfokozatú lakások aránya szintén a külterületi, valamint a szegregált 
településrészen a legmagasabb.  
 

Lakásállomány megoszlása a településrészeken 

Mutató megnevezése 
Bátonyterenye 
összesen 

1. 
Kisterenye

2. 
Nagybátony

3. 
Szorospatak 

4. 
Szúpatak 

Külterület

Lakónépesség száma 12841 4925 7766 37 65 48 

Lakásállomány (db) 5715 2042 3584 18 42 29 
Alacsony komfort fokozatú 
lakások aránya 

12,7 16,5 9,1 94,4 69,0 51,7 

A komfort nélküli, félkomfortos 
és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

10,5 14,8 7,0 90,9 69,0 54,5 

Egyszobás lakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

9,3 6,3 10,4 54,5 24,1 54,5 

(Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás)” 
 
1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 
 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának 47/2015.(V.06.) Öh.sz. határozattal 2015-2019 ciklusra 
elfogadott Gazdasági programja szerint :  
 
 „A gazdasági program feladatai 
 
A város gazdasági helyzete 
 
Vagyoni helyzet 

A Városi Önkormányzat 2014. december 31-i könyvviteli mérlege szerint 8,4 milliárd Ft vagyonnal 
rendelkezik, amelyből a befektetett eszközök (pl. ingatlanok, részesedések) 7,7 milliárd Ft-ot tesznek 
ki. A 2014. december 31-i ingatlanvagyon kataszter szerint az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanvagyon bruttó értéke 9,6 milliárd Ft, amelynek szerkezetét, könyv szerinti nettó értékét az 
alábbi táblázat mutatja: 

Ezer Ft-ban 
 

Megnevezés Ingatlan 
db 
száma 

Könyv 
szerinti 
bruttó 
értéke 

Könyv szerinti 
nettó értéke 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem 
terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 

715 db 3.462.110 2.423.717 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott 
feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 

45 db 4.564.252 3.735.732 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok (O-ás számlaosztályban 
nyilvántartva) 

6 db 933.487 783.539 

TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN: 766 db 8.959.849 6.942.988 
Egyéb üzleti vagyon (forgalomképes vagyon, amely 
szabadon értékesíthető és megterhelhető) 

704 db 674.885 561.633 

ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN: 704 db 674.885 561.633 

INGATLANVAGYON ÖSSZESEN: | 1.470 db | 9.634.734 |   7.504.621 
 



 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok a közutak, közterületek, játszóterek, 
vizek, csapadékvíz-elvezető árokrendszer, temetőingatlanok. Korlátozottan forgalomképesek a 
közfeladat ellátását szolgáló hivatali, intézményi épületek (iskolák, óvodák, egészségügyi, szociális, 
művelődési célt szolgáló ingatlanok, vagyonkezelésbe adott köznevelési célt szolgáló ingatlanok), az 
üzemeltetésre átadott ivóvíz- és szennyvíz közművagyon, a forgalomképes vagyoni körbe tartoznak a 
lakások, üzlethelyiségek, sport- és szabadidős létesítmények, építési telkek, a mezőgazdasági célt 
szolgáló földterületek egyéb művelés alól kivett telkek, földterületek, garázs altalajok stb. A jelentős 
számú bel-és külterületi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanokra jellemző, hogy elszórtan 
helyezkednek el, apró területnagyságot képviselnek, ezért összevonásukra, egyesítésükre nincs 
lehetőség. A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert nagyon nagy a törzsvagyon 
aránya (92 %) a forgalomképes vagyonhoz (8 %) képest. 
 

Az önkormányzati tulajdonú lakáscélú ingatlanok száma 209 db. A lakásállomány összetételét tekintve 
a lakások 76 %-a komfortos, 7 %-a összkomfortos, 17 %-a fél, illetve komfort nélküli. 

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek (üzlethelyiség, raktár, garázs) száma 19 db. Ebből 
bérbeadással, egyéb módon hasznosított 14 db, üres a pinceklub, illetve az Ózdi úton 4 db 
helyiségünk. Bérbeadással hasznosított további épületeink: a volt 3. sz. Általános Iskola, a 
BÁTONYREHAB Nonprofit Kft. Tarjáni úti épülete, és a Molnár S. úti gyógyszertár. Közfeladat 
ellátása érdekében ingyenes használatban 13 db ingatlanunk/helyiségünk van. 

 

A vagyontárgyak kezelését a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkozatási NKft., a Polgármesteri 
Hivatal, az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai, illetve külön megállapodások alapján a 
kistérségi társulás, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság, a helyi sport és egyéb egyesületek végzik. A feladatellátása során a kezelőknek kell 
gondoskodni a vagyon rendeltetésszerű használatáról, tervszerű karbantartásáról. 
 

A gazdasági társaságokban meglévő részesedések állománya 194,2 millió Ft. Az önkormányzat: 
- három társaságnak, a BÁTONYREHAB Nonprofit Kft-nek és a Tanuszoda Nonprofit Kft-nek 

és a Hátrányból Előnyt Térségfejlesztési Nonprofit Kft-nek 100 %-os tulajdonosa 141,5 millió 
Ft üzletrész értékkel; 

- két társaságban a BÁVÜ Nonprofit Kft-ben, és Bátonyterenyei Vagyonkezelő és 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft-ben meghatározó (89,57 % és 82,3 %) tulajdonos 50,7 millió Ft 
vagyoni értékkel; 

- négy társaságban (RÉGIÓ FINANSZ, KRF, Heves Megyei Vízmű Zrt,. Forrás Nyrt.) 
kisebbségi részesedése van (0,1 % - 0,003 % között) összesen 2 millió Ft értékkel. 

 

Költségvetés helyzete 
 

A kormányzat gazdaságpolitikájában prioritást élvez a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés. 

Feladatunk, hogy a helyi és a térségi sajátosságokat kihasználva minél több pályázaton induljunk ezen 
a területen, szem előtt tartva, hogy a megnyert fejlesztések rövid időn belül önfenntartóak legyenek 
azért, hogy a város saját bevételeiből ezek fenntartására ne - vagy csak minimális mértékben - kelljen 
költeni. 

Javította Bátonyterenye Város lehetőségeit, hogy a kistérségi körzetközpont mellett Pásztó és 
Salgótarján mellett járásközpontként meghatározó szerepet tölt be, közigazgatásban, oktatásban, 
egészségügyben, kultúrában és sportban egyaránt. 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának költségvetési helyzetét, gazdálkodásának jövőjét alapvetően 
a 2013-as évben hozott intézkedések és központi döntések hatásainak érvényesülései határozták meg. 



 

 

A 2013. évi költségvetés tervezése során a hatályba lépő új önkormányzati törvény rendelkezései 
meghatározzák a 2013-as évet, és az azt követő önkormányzati költségvetési tervezést. Alapvető 
változás az, hogy működési hiány nem tervezhető. 

 

A követő évek költségvetéseit meghatározta az eltelt időszak alatt ideérkező közel 800 Millió Ft-os 
állami segítség, valamint azon kormányzati elképzelés, hogy az önkormányzati szektor 
adósságállománya konszolidálásra kerüljön. Segítette az elkövetkező évek tervezését az iskolák állami 
fenntartásba vétele, és a járási rendszer bevezetése. Ez mind a vállalt feladatok, mind finanszírozás 
tekintetében kedvező hatással voltak. Az adósságkonszolidáció kapcsán a 70 %-os mérték 728 Millió 
Ft hitelkiváltást jelentett önkormányzatunk számára. Több, korábban meghozott intézkedés is most 
éreztetette hatását (nem kell a vízi közmű társulat felé hitelkamatot fizetni, a 900 Millió Ft-os hitel 
visszafizetésre került). Az előző ciklusban elkezdett beruházások befejeződtek, a támogatás 
előfinanszírozására felvett hitelek kiegyenlítésre kerültek, így jelentős kamat nem terhelte a 
költségvetést. A 2011. évben végrehajtott hivatali szerkezetátalakítás is befolyással bírt, illetve ne 
feledkezzünk meg a külső szakértők és a számlavezető bank elvárásának megfelelve bevezetett 
magánszemélyek kommunális adójáról, amely 33 Millió Ft összegben jelent segítséget a költségvetési 
években. 
 

A 2015. évi költségvetés elkészítése a 2013. és 2014. évi költségvetést követően két alapvető 
gondolatmenet köré épült: 

- az intézményi hálózat zavartalan üzemeltetése, a működőképesség megőrzése, 
- fejlődő gazdaság, gondoskodó város szerepének erősítése. 

 

Az elkészített költségvetési javaslat 3.685.029 EFt bevételt és 3.685.029 EFt kiadást tartalmaz, 
eredményeképpen a működési hiánnyal nem számolunk. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a 2015. évi költségvetésben az önkormányzati feladatellátás 
megfelelő színvonala biztosított. Az intézményi működés és a kapcsolódó önkormányzati 
feladatellátás nem kerül veszélybe. A foglalkoztatás kiemelt szerepet kap az előttünk álló évben is, 
hiszen az erre a célra ideérkező pénzeszköz a költségvetésünk 24,8 %-át teszi ki. A városfenntartás 
működési kiadásai a START mintaprogram mellett biztosítják az elmúlt évben megkezdett játszótér 
karbantartási, fejlesztési, a járda és út kialakítási programok folytatását, növelve a lakosság 
komfortérzetét. 

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 
szükségesnek tartott intézkedések: 

 
• Törekedni kell a sajátos működési bevételeinek növelésére. Olyan helyi adórendszert kell 

kialakítani, ami megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze a saját forrás 
növelésének. 

• A támogatási rendszerben rejlő lehetőségeket hatékonyabban kell kihasználni a várospolitikai 
elképzelésekkel összhangban. Elsősorban olyan pályázatokat kell benyújtani, ami a fenntartás 
során nem jelent újabb működési költségnövekedést. 

• Át kell tekintenünk meglévő vagyontárgyainkat. Meg kell találni a jelenleg kihasználatlan 
ingatlanok funkcióját. Értéknövelő beruházásokkal, telekalakításokkal, egyes vagyontárgyak 
értékesítésével további források nyerhetők. 

• Optimalizálni kell a működési költségeket a takarékosabb gazdálkodás érdekében. Az 
energiagazdálkodás teljes körű áttekintésével, pályázati lehetőségek kihasználásával törekedni 
kell a költségcsökkentő beruházások, felújítások megvalósítására. 

• Arra kell törekedni, hogy a gazdasági programban meghatározott célkitűzések lehetőség 
szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósuljanak meg. 



 

• A közmunka és a szociális szövetkezet termelésbe állításával tovább kell csökkenteni az 
önkormányzat kiadásait, újabb munkahelyeket kell teremteni. 

• A korábbi évek fejlesztései nyomán ma már működtetett idegenforgalmi és turisztikai 
szolgáltatásainkat nyereségessé, illetve az uszodát kevésbé veszteségessé kell tenni. 

 

 Önkormányzati adópolitika célkitűzései 
 

A központi költségvetési források csökkenéséből következik, hogy az önkormányzat saját bevételei, 
elsősorban a helyi adókból származó bevételek felértékelődnek. Az önkormányzat kizárólagos joga, 
hogy a törvényben meghatározott adóalanyok és adótárgyak tekintetében a helyi adókat vagy azok 
valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót a következő évre módosítsa, avagy hatályon kívül 
helyezze. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és ennek felhatalmazása alapján elfogadott 
önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit. A testület az adó mértékét a 
helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez 
igazodóan állapítja meg a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel. 
Általában az önkormányzat az adók mértékeit a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási 
követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg. 2014. évben az 
előírt adó összege 384.825 eFt, míg a befizetett adó összege 307.373 eFt volt. 
 

1. Helyi Iparűzési adó: 

1991. július 1-jétől került bevezetésre. A helyi iparűzési adó mértéke nem indexálható, állandó jellegű 
iparűzési adó esetén a mértéke az adóalap 2%-a lehet, ideiglenes jellegű tevékenység után naptári 
naponként 5.000 Ft. 

Az évek folyamán az adó mértéke a törvény keretein belül változott (növekedett), 2000. január 1-jétől 
az állandó jellegű iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a, amely maximális adómérték. Ideiglenes 
jellegű építőipari tevékenység 1998. január 1-jétől került az önkormányzati rendeletünkbe, az adó 
mértéke 2015-ben a korábbi évekhez hasonlóan naptári naponként 2.000 Ft. 

Az adópolitika alakítása során folyamatosan vizsgáljuk, hogy a városban élők jövedelmezősége, 
munkavállalása miként alakul, valamint figyeljük a vállalkozások gazdasági erejének, és a termelés, 
forgalom trendjének változását is. Sajnos a gazdasági válság hatása az északi régióba tartozó 
megyékben - köztük Nógrádban is - számottevően rosszabb, mint az iparilag fejlettebb megyékben. 

2015. január 1-jétől a helyi iparűzési adóból származó bevétel a Htv. 36/A alapján meghatározott 
feladatellátásra fordítható. 
 

2. Magánszemélyek kommunális adója: 

2012. január 1-jétől került bevezetésre. Az adó mértéke a bevezetéskor évi 9.000 Ft volt. Figyelembe 
véve a lakosság jövedelmi helyzetét és teherviselő képességét, az adó mértékét 2014. január 1-jétől (az 
országos rezsicsökkentéssel összhangban) 20%-kal, 7.200 Ft-ra csökkentettük. 2016. január 1-jétől az 
Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adója kivezetésének lehetőségét is vizsgálja. 
 

3. Idegenforgalmi adó 
2009. január 1-jétől került bevezetésre az idegenforgalmi adó, melynek mértéke vendégéjszakánként 
300 Ft/nap. Az adó mértéke 2009-től nem változott. 
 

Az önkormányzat adóbevételeit a gazdasági válság, a jogszabályi környezet, az adópolitika változása, 
az adóhatóságok tevékenysége, a hátralékok alakulása egyaránt befolyásolja. Ezen hatások alapján 
célszerű és szükségszerű átalakítani az önkormányzat adópolitikáját. A javuló gazdasági helyzet 
jelentősen kihat az önkormányzati adóbevételekre. Az önkormányzat adópolitikájának legfőbb 
törekvése, hogy a 2014. évi adóbevételek szintjét fenntartva csökkentse az adóalanyok terheit. 



 

Az adóbevételek növekedését, a kintlévőségek behajtását a következőkben megfogalmazott irányelvek 
szerint kívánjuk megvalósítani: 

- a végrehajtásban a teljes körű adóztatásra kell törekedni, a meglévő helyi adókban a 
bevallások kikényszerítése a cél (visszamenőleg is), 

- a hátralékok behajtása érdekében szorosabb együttműködés a társzervekkel (munkahelyek 
felkutatása-letiltások kezdeményezése, bankszámlaszámok felkutathatósági átutalási 
megbízások benyújtása), 

- fokozott ellenőrzések végzése (a mai napig létszámhiány miatt nem valósult meg), 
- együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, 
- a Htv. 2015. január 1-jétől lehetőséget ad az Önkormányzatoknak a települési adó 

bevezetésére, amely lehetőséget az Önkormányzat számba veszi, 
- építményadó-telekadó bevezetésének lehetőségei (pl. használaton kívüli ipari létesítmények 

adóztatása, a használatban lévő ipari létesítményeknek mentesség adása, parlagon heverő 
területek adóztatása), mely az igazságosabb adóztatást teszi lehetővé (pl. kisebb alapterületű 
ingatlanok esetén kisebb adóteher), 

- a jelentős gazdasági potenciállal rendelkező vállalkozások letelepedése, a sikeres befektetés-
ösztönzés különböző támogatásokkal. 

 

Mivel a helyi adópolitika jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételeket, illetve 
hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozások anyagi terheire, ezért fontosnak 
tartjuk a helyi célkitűzések megfogalmazását. 
 

A helyi adóztatást úgy kívánjuk kialakítani, hogy az állandósága mellett az önkormányzat biztos 
bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. Az adóbevételek 
növelése érdekében figyelmet kell fordítani arra, hogy: 

• az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan figyelemmel kell 
kísérni az adóalanyi kör adóbejelentési kötelezettségének teljesítését, 

• kezdeményezni kell az elmaradt adóhátralékok mielőbbi beszedését, 
• biztosítani kell az indokolatlan mentességek és aránytalanságok megszüntetésével a 

közteherviselést, ugyanakkor biztosítani kell a méltányosságból vagy rászorultságból eredő 
kedvezmények átgondolt rendszerét is. 

 
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 47/2015.(V.06.) Öh.sz. határozattal 2015-2019 ciklusra 
elfogadott Gazdasági programja szerint :  
 
Az elmúlt években az önkormányzat pályázat keretében valósított meg beruházásokat, elsősorban az 
önkormányzat tulajdonában álló, az intézményi elhelyezésre szolgáló épületek felújítása terén. 

 

1. Egészségház 
Az egészségház projekt 2008. évben kezdődött, fizikai megvalósulása 2012-ben lezárult. A 
beruházáshoz 75 %-os támogatottság társult. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került, de 
sajnos a teljes támogatási bevétel még nem érkezett meg, mivel a pénzügyi zárás nem történt 
meg. Ezen beruházás keretében egy üzleti célra alkalmas helyiség került kialakításra, melynek 
hasznosítása bérbeadás útján valósul meg. Jelenleg gyógyszertárként működik. 

 

2. Komplex környezetvédelmi — vízügyi és turisztikai fejlesztés Maconkán 
A projekt fizikai megvalósulása 2012-ben lezárult, a pénzügyi zárás még itt sem történt meg. 
A beruházáshoz 75 %-os támogatottság társult. A teljes támogatási bevétel még nem folyt be. 



 

A létesítmény üzembe helyezése, így állományba vétele sem történt meg az üzemeltetési 
engedély hiányában. 

 

3. Bátonyterenye új városközpontjának fejlesztése 
A projekt fizikai megvalósulása 2013-ban szintén lezárult, melynek keretében megvalósult az 
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár korszerűsítése, továbbá egy tekepálya is 
kialakításra került. A pénzügyi zárás még itt sem zárult le, várható még támogatási bevétel. 

 

4. Komplex szervezetfejlesztés a Bátonyterenyei Önkormányzatnál 
A 2013-ban kezdődő projekt- mely 100 %-os támogatottságú - keretében beszerzésre került 
egy 2 millió Ft értékű szoftver, melynek célja az elavult hivatali iktató program lecserélése 
volt, amelyet 2015. évtől alkalmaz a Polgármesteri Hivatal. 

5. Ipari terület kialakítása Bátonyterenyén 
A 70 %-os támogatottságú projekt 2010-ben kezdődött, amely fizikailag 2013-ban valósult 
meg, a teljes pénzügyi kifizetés csak 2014-ben történt meg, a pénzügyi zárás hiányában a 
teljes támogatási bevétel még nem folyt be. 

 

6. Egészségesebb jövőt 
A 2014-ben induló 100 %-os támogatottságú projekt 2015. évben zárul le. 2014-ben 
felújításra került az Ózdi út 60. szám alatti Egészségfejlesztési Iroda helyiség 4.997 E Ft 
értékben, továbbá 3.762 E Ft értékben irodabútor, egészségügyi eszközök, műszerek kerültek 
beszerzésre. A 2015. évben 3-4 millió Ft összegben várható sportszer és masszázságy 
beszerzése. 

 

7. A Városháza épületének energetikai fejlesztése 
A 2014. év végén született számunkra pozitív döntés az önkormányzat épületének energetikai 
célú fejlesztése tárgyú pályázat ügyében. A támogatás intenzitása 86%-os lesz, a beruházás 
várható összköltsége 41.000 E Ft, melyhez 5.800 E Ft önerőt szükséges biztosítani. A 
pályázat célja volt, hogy ösztönözze a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást 
hasznosító rendszerek elterjedését, továbbá támogassa a sziget üzemű, valamint a hálózatra 
csatlakozó napelemes rendszerek épületek energiafelhasználásához kapcsolódó kiépítését. A 
beruházás energetikai megtakarítást és költségcsökkenést eredményez. 

 

8. Bátonyterenye területén térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
2014. évben 9.900 E Ft-ot nyert önkormányzatunk térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, 
melynek összköltsége 24.765 E Ft. A fizikai megvalósítása a 2015. évben fejeződik be. A 
beruházás során Bátonyterenyén (Kisterenye és Nagybátony településrészeken) összesen 29 
db kamera kerül felszerelésre, melynek célja a közbiztonság javítása. 
 
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 47/2015.(V.06.) Öh.sz. határozattal 2015-2019 ciklusra 
elfogadott Gazdasági programja szerint :  
 
A gazdasági program megvalósításának alapvető feltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi 
háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása szorosan összefügg az államháztartással, annak 
szerves részét képezi. A korábbi években elkezdődött reformintézkedések az államháztartás 
valamennyi alrendszerét érintik. A gazdasági folyamatok változtak a finanszírozási 
feltételekkel egyetemben. A feladatok finanszírozása nincs arányban a feladatok ellátásának 
nagyságával. Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően mind ágazati, mind pedig 



 

szakmai átalakítást vont maga mögött. A változás pedig maga után vonja a pénzügyi 
szabályozást is. 
 
 
Az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetét szem előtt tartva egyértelműen ki kell 
jelenteni, hogy a legfontosabb cél a pénzügyi egyensúly megteremtése, melynek legfontosabb 
pillérjét a munkahelyteremtés által befolyó vállalkozói adóbevételekre kell kiépíteni. Minden 
további célt e mögé kell csoportosítani. 
A pénzügyi egyensúly megteremtésének fontos elemei lehetnek a külső forrásként figyelembe 
vehető tételek, úgy mint: 
  a város körzetében megvalósuló kormányzati fejlesztések, 
  a területfejlesztési alapok (országos és helyi regionális alapok), 
  Széchenyi 2020 keretében a strukturális alapok, és ezen belül is különösképpen a 

Területi és Térségfejlesztési Operatív Program (TOP), 
  európai uniós egyéb programok forrásai, 
  a gazdasági szereplők ilyen célra mozgósítható forrásai. 

 
A stabilitás megteremtésének legfontosabb lépéseit a következők szerint határozzuk meg: 
 Egy új feladat ellátása csak úgy történhessen meg, ha az ehhez szükséges forrás is 

rendelkezésre áll. 
 Az önkormányzati feladatellátásban nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak a saját 

bevételek, amelyek elsősorban a különböző adókból valósulhatnak meg. 
 Hatékonyabbá kell tenni az adókintlévőségek behajtását. 
 A vagyoni típusú adók bevezetése megerősítheti az önkormányzat gazdálkodási 

önállóságát. 
 Az önkormányzati szféra versenyképesebbé tételéhez elengedhetetlenül szükséges, 

hogy az önkormányzat fokozza belső hatékonyságát mind a többletbevételek 
elérésében, mind pedig ezek felhasználásában. 

 Közszolgáltatások racionálisabb, olcsóbb és jobb minőségű megszervezésére van 
szükség. 

 El kell érni a működési költségvetés 4-5 százalékpontos csökkentését. 
 Jelen gazdasági helyzetben szükséges a pályázatok szélesebb szakmai fórumon 

történő előminősítése a meglévő koncepciók, tervek figyelembe vételével. Azokat a 
pályázatokat kell előtérbe helyezni, melyek a meglévő önkormányzati vagyon 
megóvását, korszerűsítését illetve energetikai célú fejlesztését szolgálják, és 
összhangban vannak a hosszabb távú fejlesztési elképzelésekkel, kevés önrész 
biztosításával járnak, és nem indukálnak működési többletkiadást. 

 A fenntartható városi fejlődés egyik pillére a város energetikai stratégiájának és 
beavatkozási pontjainak a kialakítása, egy „okos” vagy „élhető” város 
koncepciójának felépítése. Az okos vagy élhetőbb városon olyan települést értünk, 
amely a rendelkezésre álló technológiai lehetőségeket innovatív módon használja 
fel, elősegítve ezzel egy jobb, diverzifikáltabb és fenntarthatóbb városi környezet és 
energia fogyasztás kialakítását. 

 Az intézmények és önkormányzati cégek csak külön döntés alapján vehetik igénybe 
a pályázati alapokat. 

 Ki kell alakítani egy olyan érdekeltségi rendszert, amely - hivatali és intézményi 
szinten egyaránt - arra ösztönzi a dolgozókat, hogy az többletbevételek elérésére és a 
költségmegtakarítások kidolgozására késztet. 

 A központi költségvetési források és a saját bevételek csökkenése miatt a működés 
egyes területein takarékos, az előző évhez képest csökkenő összegű finanszírozást 
kell megvalósítani az önkormányzat által ellátandó feladatok felülvizsgálata mellett. 



 

Ezen belül külön szükséges elemezni az önként vállalt feladatoknál tervezhető 
megtakarításokat. 

 A városüzemeltetési feladatok végrehajtásánál is érvényesülnie kell a takarékosságnak 
úgy, hogy a város tisztaságának, kulturáltságának színvonala nem csökkenhet. 

 A gazdasági döntések legfontosabb feltétele a gyors és pontos információ. Ennek 
érdekében ki kell alakítani az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 
egységes pénzügyi adat- és ellenőrzési rendszerét. Ki kell építeni az intézményeket és 
a cégeket is magukba foglaló könyvelési rendszert, összehangolni az általános és 
speciális igényeket is kielégítő analitikus és főkönyvi könyvelési lehetőségeket. 

 
 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 
 
Bátonyterenye foglakoztatás politikája egyrészt a Jövőképe 2014-2020 c. dokumentumában mutatható 
be az alábbiak szerint:  
 

„Munkahelyteremtés 
A város legégetőbb problémája a munkanélküliség. A bánya bezárásával és a hozzá kapcsolódó 
fémipar leépülésével, nagyon sok munkahely szűnt meg. Az újonnan betelepülő gyártó cégek 
csak lassanként tudják felszívni a nagyszámú munkaerőt. Fontos probléma, hogy a 
munkanélküliek egy része képzetlen, akik akkor is nagyon nehezen helyezkednek el, ha új cég 
költözik a városba. Mindenképpen meg kell erősíteni a helyi KKV szektort, hogy csökkenjen a 
betelepült cégektől való függés.  
Mivel a szlovák határ kevesebb, mint 30 km-re van Bátonyterenyétől, ezért a városnak kiemelt 
figyelmet kell fordítani a magyar-szlovák gazdaságélénkítő programokra. 2014 októberében a két 
ország megállapodott több ezer új munkahely létrehozásáról a határ menti területeken.” 
 
„Közmunka program hatékonyságának javítása 
A workshop alapján, az egyik legellentmondásosabb téma. Több fejlesztés is megvalósult a 
program segítségével, de a lakosság jelentős része ezekről nem értesül, vagy szándékosan nem 
vesz tudomást.  
Javasoljuk, hogy a közmunka program kerüljön átszervezésre és kapjon látványosabb 
marketinget: az eredmények, státuszok kapjanak nagyobb sajtót, a város központi helyein 
jelenjenek meg ezek az anyagok, a lakosságot akár hagyományos levelezés útján is érdemes 
értesíteni.  
A program sok helyi lakosnak (stabilan 600-700 fő, időszakosan akár 1000 fő) ad munkát, több 
közfeladatot is el lehet így látni. A rendszer ugyanakkor nem enged differenciálni teljesítmény 
alapján, s van, aki szerint a program nem vezet vissza a munka világába.” 

 
 
Másrészt Bátonyterenye Város Önkormányzatának 47/2015.(V.06.) Öh.sz. határozattal 2015-2019 
ciklusra elfogadott Gazdasági programja szerint :  
 
„Munkahelyteremtés, befektetés ösztönzés 
Az elkövetkező négy évben - illeszkedve az országos és regionális programokhoz - kiemelt 
szerepet szánunk a munkahelyteremtéssel járó befektetések ösztönzésére, a magánszférával 
való konstruktív együttműködés kialakítására. Az előttünk álló időszakban - az innovációt 
szem előtt tartva - az alábbi elvek mentén kívánunk városunkban további 
munkahelyteremtésre, befektetésekre, beruházásokra ösztönözni: 
 Minden törvényes eszköz igénybevételével arra törekszünk, hogy az ipari parkban 

lévő két befektetésre alkalmas ingatlan tehermentesen visszakerüljön az önkormányzat 
tulajdonába, és annak újrahasznosítása a munkahelyteremtést szolgálja. 

 A kommunikációs eszközök igénybevételével a lehetséges befektetők bizalmának 
elnyerése és a jelenlévők megtartására nagy hangsúlyt fektetünk. Kialakítunk egy 



 

olyan kommunikációs stratégiát, mely feladatának tekinti a potenciális befektetők 
közvetlen felkutatását, informálását, és megnyerését. A tevékenység hatékony 
működése érdekében szoros együttműködést alakítunk ki a szakmai kamarákkal, azok 
helyi képviseleteivel, valamint egyéb más szervezetekkel. 

 A befektetők minél pontosabb és hatékonyabb információ igényeinek kielégítése 
érdekében aktív, kétirányú fórumrendszert alakítunk ki („kerekasztal” megbeszélések, 
vállalkozói fórum stb.). Városfejlesztési elképzeléseink megvalósításához a tervek 
ismertetésével, közbeszerzési tájékoztatásokkal, szakmai tanácsadó testületek, 
kamarák közreműködésével az ipari park kialakítására alkalmas önkormányzati 
tulajdonú területek kiajánlásával, kiállítások, vásárok szervezésével, szakképzési 
együttműködéssel befektetői partnereket keresünk. 

 Fontosnak tartjuk a kapcsolatrendszerünk folyamatos bővítését belföldi és külföldi 
szervezetekkel, alapítványokkal, társaságokkal, érdekképviseletekkel, cégekkel, 
önkormányzatokkal. Az integrálódás, fejlődés és tőkebevonás szempontjából 
elengedhetetlen a tapasztalatcsere, a kapcsolatok ápolása, felélesztése és újabbak 
kialakítása, ami segítheti a várost az EU integráció nyújtotta lehetőségek hatékonyabb 
kiaknázásában. 

 A megfelelő befektetők kiválasztása továbbra is pályázati eljárás keretében történik a 
közbeszerzési eljárás szabályainak betartása mellett. Kiemelt célunk a pályáztatás 
egészének folyamatában az átláthatóság biztosítása, illetve a döntési folyamatban a 
versenyelv érvényesítése. 

  Átfogó stratégia és tudatos ágazati lehatárolások mentén szükséges a település szabad 
ipari területeire további vállalkozások letelepülésének a támogatása. 

 A következő években különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a vállalkozási zónák 
fejlesztésére, tekintettel arra, hogy a magas támogatási intenzitású pályázati források 
komoly vonzerőt jelentenek a térségben. A már érezhető kivándorlás folyamatát kell 
erősíteni vállalkozó barát, egyablakos államigazgatási kiszolgálással, a 
munkaerőigénynek megfelelő szakképzési programok, és legfőképpen befektetésre és 
telephely létrehozására alkalmas területek biztosításával. 

 Nagyobb volumenű fejlesztési projektek finanszírozásánál továbbra is számítunk az 
Európai Unió támogatására. Csak azon fejlesztések megvalósítását támogatjuk, 
amelyek munkahelyet teremtenek, és pozitív hatásai a fejlesztési kiadások megszűnése 
után is fennmaradnak. 

 Különösen kerülni kívánjuk azokat a beruházásokat, amelyek ugyan „látványos 
beruházásoknak” minősülnek, viszont hosszú távon veszélyt jelenthetnek a  
költségvetés egyensúlyára. 

 A mezőgazdaság az elmúlt időszakban nem volt fókuszban, mert a föld minősége nem 
kimagasló, illetve a kárpótlás során kialakult tulajdonosi szerkezet nagyon 
megnehezíti a működést. Azonban az egészséges élelemhez jutás egyre fontosabb és 
népszerűbb szempont az emberek körében. Tekintettel a térségi adottságainkra, 
nevezetesen: 

- Nógrádnak jó adottságai vannak a zöldség-, gyümölcstermesztés, illetve 
állattenyésztés terén; 

- Budapest, mint nagy felvevő piac közel van; 
- innovációs tevékenység miatt uniós források bevonása lehetséges; 
- a mezőgazdasági munkaprogram már elindult; 
- nagyszámú képzetlen munkaerőt képes foglalkoztatni, keressük azt a 

lehetőséget,amelynek a megvalósításával a térségben olyan kezdeményezést, ill. 
fejlesztést indítunk, amely viszonylag kis föld igénybevétele mellett tud munkát 
és megélhetést biztosítani több családnak. 

 



 

 
Vállalkozásfejlesztés 
Az önkormányzat sajátos lehetőségeinek kihasználássásával elő kívánjuk segíteni új vállalkozások 
letelepedését, illetve a meglévő vállalkozások helybentartását. 
Ilyen eszköz lehet: 
 az önkormányzati megrendeléseknél az azonos ajánlatok esetén – a versenyszabályok 

megsértése nélkül - a helyi vállalkozások előnyben részesítése, 
 a helyi közlekedésszervezéssel, gyermekek napközbeni ellátásának biztosításával, egyedi – 

átmeneti – lakásproblémák megoldásával segítjük az új, illetve a meglévő foglalkoztatás 
fenntartását, 

 kis- és középvállalkozások részére városi, kistérségi szintű pályázatfigyelés, befektetői 
tanácsadás megszervezése, 

 intenzív és rendszeres kapcsolat a helyi vállalkozókkal és vállalkozói klubbal. 
 
Közfoglalkoztatás 
Bátonyterenye Város Önkormányzata 2011. évtől vesz részt a START elnevezésű közmunka 
programban. A közmunkaprogramban az elmúlt évben átlagosan 600-800 fő közötti 
bátonyterenyei munkanélkülit sikerült foglalkoztatni. A kormányzati szándékkal összhangban 
alapvetően az értékteremtés az, amely az új programban előtérbe került. Önkormányzatunk 
az előttünk álló ciklusban az alábbi célkitűzéséket fogalmazza meg a programmal 
kapcsolatban: 

 A közmunkaprogramba bevont személyek számának lehetőség szerinti növelése. 
 A foglalkoztatást segítő programok hatékony kihasználását. 
 A program alapvetően a „munka világába” történő visszavezetésre épüljön. 
 Képzésekkel egybekötött programok indítása. 
 A munkavállalóknak a végzettségüknek és egészségügyi állapotuknak megfelelő 

munkát kell adni. 
 Kiemelten fontos terület a mezőgazdaság, és állattartás. 
 A betonelemgyártás által készült termékek településen kívüli értékesítésének 

elősegítése. 
 A tésztaüzem által megtermelt javak közétkeztetésben történő bevonása. 
 A közfoglalkoztatás színvonalának emelése, a végzett munka minőségének 

javítása. 
 
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) az alábbiak szerint 
elemzi a lakás- és helyiséggazdálkodást, a lakhatást, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat. 
“Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. 
január 1-től. 
 
Bátonyterenyén a lakások száma az elmúlt 5 évben nem mutat nagyfokú eltérést. Az elégtelen lakhatási 
körülményeket biztosító lakásokról nem rendelkezünk pontos adattal. 
 

 



 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
a) bérlakás-állomány 

 
A szociálisan rászorulók esetében lakásfenntartási támogatási rendszer működik, amely több 
elemből tevődik össze. Részben a havonta történő természetbeni ellátásokkal csökken a 
lakáskiadások mértéke. Az elmúlt években a valamely közüzemi szolgáltatás felé hátralékkal 
rendelkező állampolgárok száma nőtt. 
A bérlakás állomány tekintetében az utóbbi években folyamatos csökkenés tapasztalható. A város 
az elmúlt években folyamatosan felélte a bérlakásállományát, amelyiket a hosszabb távon benne 
lakók meg szerettek volna vásárolni, a képviselőtestület értékesítette számukra. Jelenleg mintegy 
150 bérlakás van a város tulajdonában, többségében lelakott állapotban. Azok a lakók maradtak, 
nem vásárolták meg, akik nem rendelkeztek elég anyagi háttérrel. Ebből azt következtetjük le, hogy 
a városi bérlakásokban élők a Helyi Esélyegyenlőségi Program alanyai (mélyszegénységben élők, 
nyugdíjasok, stb…) 

 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
b) szociális lakhatás 

 



 

A szociális lakások száma évek óta stagnál, 220 db van a városban. Bár lakhatásra még 
alkalmasak ezek az ingatlanok, de már felújításra szorulnak, számos hiányossággal rendelkeznek, 
mely következtében már nehéz a kultúrált lakókörülményeket biztosítani. 

 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Bátonyterenyén nincs tudomásunk ilyen ingatlanról.” 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 47/2015.(V.06.) Öh.sz. határozattal 2015-2019 ciklusra 
elfogadott Gazdasági programja szerinti Lakás- és helyiséggazdálkodás c. fejezete az alábbiak szerint 
rögzíti a település Lakás- és helyiséggazdálkodását: 
 
A korábbi évek lakásprivatizációjának eredményeként az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások 
száma lecsökkent. Az értékesítéseket követően a lakások maradtak önkormányzati tulajdonban, 
amelyeket a bérlők szociális, jövedelmi viszonyaik miatt nem tudták megvásárolni. Jelentős azoknak a 
bérlőknek a száma, akik nem képesek lakhatási költségeiket megfizetni, ugyanakkor az is előfordul, 
hogy azok a bérlők sem hajlandók fizetni, akik erre képesek lennének. Emiatt az elmúlt években egyre 
nagyobb lakbérhátralék halmozódott fel. A város lakosságának összetétele, szociális helyzete, továbbá 
a közérdekű munkakört betöltő szakemberek lakhatása, a munkahelyteremtés és a fiatalok városban 
tartása hosszabb távon is igényli, illetve szükségessé teszi az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás 
állomány növelését. A közérdekű, illetve szociális bérbeadás jelenleg az üres, illetve leadásra kerülő 



 

lakások terhére történhet. Ezen bérlakások hasznosításánál kiemelt szempont a munkahelyteremtéssel 
összefüggésben letelepedni kívánt szakemberek elhelyezése.   

Célkitűzéseink az alábbiak: 
 
 A bérlők részére 2012-ben elindított kedvezményes bérlakásvásárlási lehetőséget továbbra is 

fenn kívánjuk tartani, azonban az önkormányzati érdekek hatékonyabb érvényesítése 
érdekében a vásárlási feltételeket felülvizsgáljuk. 

 Az önkormányzat hosszabb távon sem tudja felvállalni, hogy valamennyi lakással nem 
rendelkező igénylő részére lakást biztosít, de törekszünk arra, hogy a rendelkezésre álló 
lakásállomány keretei között, a legindokoltabb esetekben a lakáshoz jutást lehetővé tegye. 
Tovább folytatjuk a pályáztatás alapján történő szociális bérbeadás lehetőségét, amelyet 
kiterjesztünk a felújítási kötelezettség vállalása melletti bérbeadásra. A szociális 
lakásbérbeadásnál azt az elvet követjük, hogy olyan rászorultak jussanak bérlakáshoz, akik a 
lakás fenntartási költségeit – a szociális ellátórendszer lehetőségeit is figyelembe véve - 
vállalni tudják. 

 A bérbeadás útján nem hasznosítható lakásokat licitálás útján értékesítésre kell meghirdetni. 
 Tovább folytatjuk az üres bérlakások közmunkaprogramok keretében történő felújítását. 
 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól önkormányzatunk használatába 

visszakerült Makarenkó u. 24. sz. alatt épületet - pályázati lehetőségek segítségével – 
felújítjuk, korszerűsítjük, és az így kialakított, magas szintű elvárásoknak is megfelelő 
lakásokat elsősorban munkahelyteremtéssel összefüggésben városunkban letelepedni kívánt 
szakemberek elhelyezése céljából vagy közérdekű bérbeadással hasznosítjuk. 

 A lakásgazdálkodással kapcsolatos kiadások és bevételek alakulását megvizsgáljuk, annak a 
célkitűzésnek az érvényesítése érdekében, hogy lehetőség szerint a befolyt bevételek 
nyújtsanak fedezetett lakásállomány teljes körű működtetési költségeire. 

 A lakbértartozások behajtása érdekében eredményesebben lépünk fel. A hátralékállomány 
emelkedésének megakadályozására részletfizetési-kedvezményt biztosítunk, illetve 
lakbérfizetésre ösztönző javaslatokat dolgozunk ki. Azokkal a bérlőkkel szemben viszont, akik 
nem mutatnak együttműködési hajlandóságot a tartozásaik rendezésére, a bérleti szerződést 
felmondjuk, és kilakoltatást kezdeményezünk. 

 Szigorítjuk a bérlakások ellenőrzésének rendjét. A bérlakások kezelője a lakások 
rendeltetésszerű és gondos használatát, valamint a bérlői kötelezettségek teljesítését – a 
bérlő nyugalmának zavarása nélkül – rendszeresen ellenőrzi. Fontosnak tartjuk a nem 
megfelelő magatartás tanúsítása esetén következetes intézkedések megtételét. 

 A nem lakás célját szolgáló helyiségek bérbeadásánál alapvetően a pénzügyi érdeket 
érvényesítjük, de a közfeladat ellátása esetén a kedvezményes, ingyenes bérbeadás is 
lehetséges. Törekedni kell arra, hogy a helyiségeket teljes körűen hasznosítsuk, ne legyen 
üres helyiség. A nem lakás célú helyiségek bérlő részére történő értékesítésére csak indokolt 
esetben, egyenkénti felülvizsgálattal kerül sor. 

 
 

1.10.6. Intézményfenntartás 
 
Lásd az 1.8 fejezetben.  
Bátonyterenye Jövőképe 2014-2020 c. dokumentuma középtávú fejlesztési célterületei között 
tartalmazza az oktatás, képzés fejlesztését, az egészségügyi ellátás színvonalának növelését, a 
közszolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket. 
 
Bátonyterenye egyeztetés alatt álló Integrált Településfejlesztési Stratégiája szerint: 
„Az intézményfenntartás kérdésében alapvetően 3 különböző csoportot különböztethetünk meg: 



 

 adott intézmény üzemeltetésére az önkormányzat külön, 100%-ban önkormányzati tulajdonban 
lévő gazdasági társaságot hozott létre 

 önkormányzati fenntartású intézmények, melyek esetében a szakmai tevékenység 
irányítása/ellenőrzése és az adott intézmény működtetése is az önkormányzat feladata  

 „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény” valamint a „A köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 
évi CLXXXVIII. törvény” szerinti önkormányzati köznevelési intézmények, melyek 2013. január 
1-től állami fenntartásba kerültek. Ezen intézmények esetében a szakmai irányítás az állam 
feladata, míg a működtetés nem.” 

 
„Intézményrendszer” 

Intézmény típusa Intézmény megnevezése Fenntartó 

Bölcsődék 
Bátonyterenye Városi Napsugár Bölcsőde 

Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Bátonyterenye Városi Mesekert Bölcsőde 
Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Oktatási 
intézmény 

Óvodák 
Bátonyterenyei Városi Óvoda (Napsugár 
Tagóvoda, Csupafül Tagóvoda, Őzike Tagóvoda, 
Tölgyfa Tagóvoda) 

Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Általános 
Iskolák 

Bátonyterenyei Kossuth Lajos Térségi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ 

Kossuth Térségi Általános Iskola Bartók Béla 
Tagintézménye 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ 

Kossuth Térségi Általános Iskola Alapfokú 
Művészeti Iskola Tagintézménye 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ 

Középiskola 
BLSzSzK, Fáy András Szakképző Iskola és 
Kollégium 
Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ 

 
Szociális intézmény 

Ezüstfenyő Idősek Otthona 
Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Fogyatékosak Napközi Otthona 
Bátonyterenye Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása 

Egészségügyi Intézmény 

Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat 
Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ 
Bátonyterenye Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása 

Kulturális Intézmény 
Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és 
Könyvtár 

Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Egyházi Intézmények II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános 
Iskola  

Váci Egyházmegye 

Városüzemeltetési cég  

Bátonyrehab Rehabilitációs Nonprofit Kft. Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető 
Nonprofit Kft. 

Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. 

Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. 

Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

 
 
 



 

 
 

1.10.7. Energiagazdálkodás  
 

Bátonyterenye Jövőképe 2014-2020 c. dokumentuma a város Energetika (bánya, bio erőmű) 
kérdéseinek rendezést az alábbiak szerint foglalja össze: 

„Faipar hulladékból lehet fűtő anyagot előállítani. Közintézmények fűtése így megoldható és 
csökkenne a város energia számlája, s csökkenthető lenne a gáztól való függés. Zöld energia 
az EU-tól kiemelt támogatást kap. Megfontolandó, hogy a város polgármestere csatlakozzon a 
Polgármesterek Szövetsége nevű kezdeményezéshez, amely egy egyedülálló európai mozgalom, 
melyben a helyi és regionális önkormányzatok önkéntes kötelezettséget vállalnak az 
energiahatékonyság javítása és a megújuló energiaforrások fokozott hasznosítása iránt saját 
területükön.” 

 
Az energiagazdálkodással kapcsolatban lásd még a 1.16.2 Energiagazdálkodás c. fejezetet és annak  
1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei, 
valamint 1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése c. alfejezeteit! 
 
  

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 
 (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari 
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és 
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 47/2015.(V.06.) Öh.sz. határozattal 2015-2019 ciklusra 
elfogadott Gazdasági programja szerint: 
 

„A városüzemeltetés terén arra törekszünk, hogy  a  működésre rendelkezésre álló anyagi és emberi 
erőforrások minél hatékonyabb kerüljenek felhasználására. A működés feltételeinek biztosítása 
nem mehet a fejlesztési elképzelések rovására, éppen ezért kell a működésben a legkorszerűbb, 
leghatékonyabb megoldásokra törekedni, a lehetőségekből a legtöbbet kihozni.”  
 

Az Önkormányzat a Városüzemeltetési feladatok között az alábbiakat látja el: 
 
Vízgazdálkodás, szennyvízkezelés, csapadékvíz elvezetés 
A város teljes területén az ivóvíz közmű kiépítésre került. Gyakorlatilag csak kis helyi igények 
kielégítésére, illetve új építési terület kialakítása és az ipari park fejlesztések kapcsán szükséges új 
vezeték kiépítése. Az ivóvízbázis folyamatos, biztonságos fenntartása kiemelten fontos érdeke a 
városnak, ezért a védelmére a Vízbázis Védelmi Tervben foglaltakat folyamatosan betartatjuk. 
Jelenleg az ivóvízellátás legnagyobb problémája az elavult vezetékrendszer, amely egyrészt a 
vezetékek korából (50-70 év), másrészt az anyagából (azbesztcement) adódik. Mindkét ok indokolja a 
rendszer teljes felújítását, mert nagy a vízveszteség, illetve az azbeszt tartalmú vezetékek nem felelnek 
meg napjaink követelményeinek. 
 

A szennyvízcsatorna rendszer és a szennyvíztisztító fejlesztése az elmúlt évek beruházása során két 
ütemben megvalósult. Gyakorlatilag a város területén a szennyvízcsatorna ellátottság csaknem teljes 
(kb. 95%). 
 

A város területén a csapadékvíz elvezetés többnyire nyílt árokban történik. Kivétel ez alól a 
Bányaváros, ahol zárt elvezető rendszer található. A zárt rendszer teljes terjedelmében felújításra, 
tisztításra szorul. 
A nyílt rendszerű csapadékvíz elvezetés csaknem teljes egészében kiépült, viszont nagy része 
tisztításra, felújításra szorul. 



 

A patakok (Szoros patak, Kecskés patak, Kazári patak, Mátrai patak) medre sok helyen tisztításra, 
burkolásra szorul annak ellenére, hogy az elmúlt négy év során a közmunka program keretében 
jelentős kotrási, szabályozási, burkolási munka került elvégzésre. 

E munkálatokat a meglévő felmérés alapján a fontossági sorrend megtartása mellett tovább kell 
végezni, hogy a város mentesüljön a záporok következményei alól. A végleges megoldás a Mátrai 
patak és a Szoros patak területén záportározó építése lenne. 
 

A város területén három tó található. A Maconkai víztározó a Zagyván több céllal (árvízi tározó, 
ivóvíztározó, horgászat) működő mesterséges tó. Az utóbbi évek és a jelenleg is folyó pályázati alapú 
fejlesztéseinek köszönhetően a létesítési céljainak megfelelő, rendezett, nagy idegenforgalmi 
vonzerővel rendelkező területté nőtte ki magát. A távlatokban a környezetének fejlesztése lehet a cél. 
A Tarján patakra épült kisterenyei víztározó jelenleg csak árvíztározó funkciót tölt be. A legkisebb 
állóvizünk a Haldai tó, amely viszonylag kis területű, nem túl mély vizű állóvíz, amely az egykor 
szebb napokat látott Akácos park közepén található. Korábban a tó környezete parkosított, rendezett, 
sokak által látogatott városi pihenőhely volt. Mára meglehetősen lepusztult, igazából funkcióját 
veszített területté vált. Megfontolandó mind a tó, mind környezetének vitalizációja, új funkciók 
keresése. Mindezt elősegítheti a közelében található régi szeméttelep hamarosan befejeződő 
rekultivációja, ami a környéket rendezettebbé teszi. 
 Az egészséges ivóvízellátást biztosítandó, a régi, elavult vezetékek cseréjét a városi ivóvíz ellátó 

rendszert üzemeltető Heves Megyei Vízmű felújítási tervében szerepeltetni kell. Az elavult 
szakaszok folyamatos cseréjét, kiemelten a felújítandó utak által érintett területeken egyedi 
pályázatokkal biztosítjuk. 

 A környezet védelme érdekében önkormányzati eszközökkel is segíteni kívánjuk az egyedi 
szennyvízrákötések számának gyarapítását. 

 A közmunkaprogram részeként tovább folytatjuk az esővíz elvezető árkok karbantartását, 
burkolását, valamint a patakmedrek szabályozását, kiemelt karbantartását - pályázati eszközök 
segítségével. 

 Az ivóvíz bekötésekkel nem rendelkező lakosság ellátását biztosító közkutak darabszámát 
folyamatosan az igényekhez kell igazítani és a költségtakarékosság miatt el kell végezni a 
mérőórákkal való felszerelésüket. 

 
Köztisztaság  
A lakossági hulladék elszállítása, kezelése, mint kötelező közszolgáltatás, városunkban teljes körűen 
megoldott. Eddig a hulladék begyűjtését, a városi szeméttelep üzemeltetését az önkormányzat többségi 
tulajdonában lévő BÁVÜ Nonprofit Kft. látta el. Korábban önkormányzatunk a saját 
hulladékgazdálkodási rendszer fenntartására, gazdaságosságának biztosítása miatt annak bővítésére 
törekedett. Ennek keretében a BÁVÜ NKFT a megyéből és a megyén kívülről is egyre több települést 
vont be az ellátásba. Az országos hulladékgazdálkodási elképzelések azonban keresztülhúzták az 
önkormányzatunk számítását. Bátonyterenye és a korábban szolgáltatás szempontjából ide tartozó 
települések egy kompromisszum részeként az időközben Salgótarján vezetésével elindított Kelet-
Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaivá váltak, amely e kompromisszum nélkül 
életképtelen lett volna. 

Bátonyterenye még így is tovább szervezhette volna a tulajdonát képező lerakó köré a társuláshoz nem 
csatlakozott Nógrád megyei, illetve az Észak-Hevesi településeket, de a bevezetett hulladéklerakási 
járulék a BÁVÜ tevékenységét és a bátonyterenyei hulladéklerakó gazdaságos működtetését teljesen 
ellehetetlenítette. 
A jelen állapot szerint a BÁVÜ további működtetésére csak a Salgótarjáni VGÜ alvállalkozójaként 
látszik lehetőség, illetve a hulladéklerakó további üzemeltetése is csak valamilyen külső tulajdonos - 
vélhetően a Magyar Állam - bevonásával látszik biztosíthatónak. 
 



 

A fentiekből következően Bátonyterenye hulladékgazdálkodása az elkövetkező öt évben a BÁVÜ 
NKFT és a Bátonyterenyei Hulladéklerakó sorsától függetlenül a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás részeseként megoldott, így közvetlen intézkedést részünkről nem 
igényel, de működésére sincs ráhatásunk a Társulás 0,1%-os tagjaként. 
 

További gondolkodást és további intézkedési lépéseket csak a BÁVÜ, mint az önkormányzatunk 
többségi tulajdonában lévő cég további sorsa, illetve az ugyancsak a városunk tulajdonát képező 
hulladéklerakó külső társsal történő hasznosítása, illetve az esetleges értékesítése jelent. 
Amennyiben sem a BÁVÜ, sem a hulladéklerakó további működése nem lehetséges, akkor fel kell 
készülnünk mindkettő felszámolására. Várhatóan mindkettő jelentős anyag terhet ró majd 
önkormányzatunkra. 
 
Közterületek fenntartása 
Bátonyterenye településszerkezetéből adódóan az átlagosnál nagyobbak a zöldterületek. Intenzíven 
gondozott parkfelületünk évről-évre nő, melyek gondozása nagy terheket ró a városra. Ennek ellenére 
a városközponti és alközponti területeken a feladat megoldásától nem tekinthetünk el, az elért 
színvonalat tartani kell. 
A belterületeken a füves, nem parkként gondozott zöldterület igen jelentős nagyságú. Ezek 
karbantartását a gyommentesen tartás (kaszálás) jelenti. 
A zöldfelületek gondozása részben a parkgondozási feladatkörben vállalkozási kivitelezésben, de 
nagyobbrészt közfoglalkoztatás keretében valósul meg. A kisterenyei kastélykert, mint zöldterület 
mindig is kiemelt státuszt kapott. 
A játszótereink elkezdett fejlesztését, szabványoknak megfelelővé alakítását be kell fejezni. Állaguk 
megóvása, szabályok szerinti kezelésük nagy odafigyelést és gondosságot igényel. A közterületeinken 
elhelyezett tájékoztató táblarendszer régi, információi sok esetben elavultak, hiányosak. 
 A meglévő zöldterületeket, parkokat megőrizzük, és folytatjuk azok felújítását. Arra 

törekszünk, hogy közfoglalkoztatás keretében a város önellátóvá váljon a felhasznált zöld 
növények (sövények, fák, bokrok) és a virágok előállításában egy saját kertészet 
létrehozásával. 

 Visszaállítjuk a kisterenyei kastélypark védett területi státuszát, megfelelő pályázati 
lehetőségek kihasználásával megkezdjük annak helyreállítását az eredetileg meglévő 
növényfajok újratelepítésével, az oda nem illők eltávolításával. 

 El kell érni, hogy külső források bevonásával az Akácos park rehabilitációja megtörténjen, és 
ismét közkedvelt látogatóhelye legyen a kikapcsolódásra és közös programokra vágyó 
családok számára. 

 A városi játszóterek szabályszerű kezelését, karbantartását, a játékszerek pótlását 
folyamatosan biztosítani kell. 

 El kell végezni a közterületi tájékoztató táblarendszer felülvizsgálatát és a jelen viszonyokhoz 
történő igazítását. 

 
Köztemetők fenntartása 
A város területén négy üzemelő temető van. Az 1990-es években elvégzett temetőbővítések 
eredményeképpen a kisterenyeit kivéve - mivel itt az eredetileg tervezett bővítésnek csak egy kisebb 
része került végrehajtásra - a temetők területe hosszú időre biztosítja a sírok elhelyezését. A temetők 
állapota a lakosokat érzékenyen érinti, hiszen érzelmi és kegyeleti szempontok szerint kerülnek 
megítélésre.  A temetők kezelését a Vagyonkezelő  és Foglalkoztatási Nkft látja el, de a temetkezési 
szolgáltatást külső vállalkozások végzik. A temetők területe általában véve rendezett. A korábbi 
probléma, a kerítések rossz állapota az előző ciklusban megoldásra került. Minden temető új kerítést 
kapott. Továbbra is fenn kell tartani azt a helyzetet, hogy a temetőknek állandó gondnoka legyen, aki 
a megfelelő eszközök biztosításával ellátja a napi gondozási (fűnyírás, takarítás, hóeltakarítás, 
felügyelet), illetve az adminisztratív feladatok folyamatos ellátását. 



 

■ Kisterenyén a temetőbővítéshez szükséges terveket el kell készíteni, és pályázati források 
bevonásával a ciklus végére a bővítést be kell fejezni. 
■ A temetők kezelőjével kötött megbízási szerződésbe foglaltan biztosítani kell a város temetőiben 
(Nagybátony, Maconka, Kisterenye, Szupatak) az állandó gondnoki jelenlétet, és a temetőgondozással 
kapcsolatos feladatok maradéktalan elvégzését. 
■ A ciklus folyamán el kell végezni a temetők felmérését és az elektronikus nyilvántartási rendszer 
kialakítását. 
 
Egyéb városüzemeltetési feladatok 
A város vezetékes energiaellátottsága (elektromos, gáz) az igényeknek megfelelő. A 
gazdaságfejlesztés, a településfejlesztés keretén belül megvalósuló projektek minden esetben új 
fejlesztéseket indukálnak. Az ágazat liberalizációja kapcsán kialakult versenyhelyzetet kihasználva az 
elvárásoknak legrugalmasabb módon eleget tevő és legolcsóbb szolgáltató kiválasztására kell 
törekedni. 
A város területén elfogadható szinten kiépült az összes közmű. Ezek fejlesztése elsősorban a közmű 
üzemeltetőjének feladata. 
A városban jelenleg telepített közbiztonsági kamerarendszer üzemeltetését, karbantartását 
folyamatosan biztosítani kell. 
Továbbra is fontosnak tartjuk valamennyi közintézmény energiafelhasználásának racionalizálását 
(fűtés - és világításkorszerűsítés, hőszigetelés, megújuló energiaforrások alkalmazása stb.), amelyek 
megvalósítása szintén csak külső források bevonásával lehetséges. 
 

Városunkban a kóbor állatok befogása, elhelyezésük, felügyeletük és sorsuk rendezése, valamint az 
állati tetemek kezelése külső céggel kötött szerződés keretében történik. 
 

Az állat-, és kirakodó vásárok, valamint a városi piac gyakorlatilag megszűntek. Helyüket a csütörtöki 
napokon a sportpályán rendezett vásárok vették át. Amennyiben igény merülne fel, a vásár és piac 
tartását meg kell oldani. 

 
Épített és természetes környezet védelme 
 A városüzemeltetés során folyamatosan figyelemmel kísérjük a meglévő létesítményeink 

állagát, és elsősorban a megfelelő karbantartással meg kell óvni a további romlástól. 
 Különös figyelmet fordítunk műemlékeink, műemlék jellegű épületeink megóvására. 
 A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgozunk ki, illetve ösztönözzük a 

gondozatlan ingatlanok rendbetételét, az életveszélyessé vált ingatlanok bontását. 
 Felmérjük a közterületeken lévő faállomány állapotát, szükség esetén intézkedünk a veszélyes 

fák kivágásáról, pótlásáról. 
 Szigorúbb és hatékonyabb ellenőrzéssel felszámoljuk az illegális szemétlerakókat, és 

programok kidolgozásával, felvilágosítással megakadályozzuk azok újratermelődését. 
 A városunkban letelepedni szándékozó ipari tevékenységek, építkezések során különösen 

figyelni kell a környezetvédelmi előírások betartására. 
 Biztosítani kell a közterületek rendjét, az önkormányzat tulajdonának védelmét és általában az 

önkormányzat rendeleteiben előírtak betartását, meg kell akadályozni a közösség ellenes 
magatartásmódok térnyerését. Ehhez biztosítani kell a megfelelő önkormányzati szervezet 
működtetését. 

 



1.12.1. A településfejlesztést és településrendezést befolyásoló természeti adottságok 

 

Bátonyterenye Nógrád megye keleti részén, Heves megyével határosan helyezkedik el. A Mátra a 
Karancs, a Medves és a Cserhát találkozásánál, a Zagyva folyó és a Tarján-patak völgyében. A területe 
80,09 négyzetkilométer.   

Geomorfológia 

A település geomorfológiáját 6 kistáj kialakulása hozta létre a hat kistáj találkozásánál. (Cserhát, 
Karancs, Nyugati-Mátra, Mátralába, Zagyva-völgy, Medve vidék). 

Ennek megfelelően igen változatos morfológiájú, hegyes, dombos, mély vagy szélesen elterülő 
völgyekkel, hirtelen vagy lankásan emelkedő dombokkal, mély szakadékokkal is tagolt felszínű város. 

A miocén korban kialakult elsődleges vulkáni formák a pliocénra lepusztultak, a folyóvízi erózió 
völgyekkel szabdalta fel a térséget. A hegységek aszimmetrikus felszínét, sűrűn lévő hosszú hátak, 
hosszú futású völgyek tagolják. A meredek lejtőket suvadások, andezitlávából, lávabreccsából álló 
kipreparálódott sziklák és kőtengerek jellemzik. A sziklaképződmények kemény, ellenálló anyaguknak 
köszönhetik fennmaradásukat. A periglaciális kőtengerek a legutolsó jégkorszakok során 
aprózódással jöttek létre, amire nevük is utal. A szintkülönbségek a teljes településre vetítve nagyok. 
A városon belül is meghaladja az 50 m-t.  

A tájat kisebb vulkáni kúpmaradványok, vagy lekopott fennsíkok színezik. A vulkanikus eredet 
ellenére viszonylag sok barlang, sziklaüreg ismert. A gazdag széntelepek és a kiváló építőanyagnak 
számító andezit miatt már a középkorban több bányát nyitottak a hegységben. Sebhelyeik a 
rekultiváció ellenére ma is meghatározzák a tájképet. 

A város életében fontos szerepe van a Zagyvának, amely folyamatosan alakítja a völgytalpat. A tájkép 
legjelentősebb alakítója és egyben a tájhasználat egyik legfontosabb tényezője is. A folyamat 
kontrollálása, fenntartása folyamatos vízrendezési feladatokat jelent.  

Éghajlat 

A város területe alapvetően mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz vidék. A napsütéses órák száma 
1850 körül alakul évente, amiből a nyári évszakban 700-740 órát süt a nap, és a téli évnegyedben 
170-180 óra napfénytartam jellemző. A fagymentes időszak jellemzően április 18. és október 14. közé 
esik, s így hossza évente megközelíti a 180 napot. Az évi középhőmérséklete 9-9,3oC. 

A térség legmeghatározóbb időjárási tényezője a csapadék mennyisége, melynek évi 600-620 mm-es 
átlaga is viszonylag jónak mondható, azonban a súlyosabb gondot annak időbeni megoszlásában 
tapasztalható egyenetlenségek jelentik. A tartós, meleg nyár és a kevés csapadék miatt a 
tenyészidőszak vízellátása különösen kedvezőtlen. Az ariditási index 1,14-1,25 ami jól mutatja a 
terület jelentős mértékű változatosságát. A havas napok átlagos évi száma 30-35 körül ingadozik. 

A leggyakoribb szélirány a Zagyva folyó (K-Ny, É-D) és a Tarján-patak (É-D) völgyei határozzák meg, de 
a kis völgyek megváltoztathatják az uralkodó szélirányt is. Az átlagos szélsebesség 2 m/s körüli 

A város vízrajza  

A Zagyva a Tisza jobb parti mellékfolyója, a Mátra és a Cserhát legjelentősebb vízgyűjtője. Az Északi-
középhegység részét képező Karancs hegységben ered, Salgótarjántól keleti irányban, Zagyvaróna 
határában a Medves-hegy déli lejtőjén, a tengerszint felett mintegy 600 méter magasságban. 

A Cserhát és a Mátra hegységek között hosszan elnyúlóan, széles völgyben halad, közelítően déli 
irányban, megkerüli a Mátra tömbjét, érinti Pásztót, Lőrincit és Hatvan városán átfolyva eléri az 
Alföldön a Jászságot. A hossza a forrásától a torkolatáig: 179 km. Vízgyűjtő területe: 5677 km². Kisvízi 
hozama: 0,95 m³/sec, középvize: 9,5 m³/sec, nagyvize: 254 m³/sec (Zagyvarékasnál). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Karancs_%28hegys%C3%A9g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Medves
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cserh%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zagyva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tarj%C3%A1n-patak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Plioc%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Glaci%C3%A1lis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rekultiv%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cserh%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szaki-k%C3%B6z%C3%A9phegys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szaki-k%C3%B6z%C3%A9phegys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Karancs_%28hegys%C3%A9g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Salg%C3%B3tarj%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zagyvar%C3%B3na
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cserh%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1szt%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C5%91rinci_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hatvan
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szs%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zagyvar%C3%A9kas


Legfőbb mellékvizei a városhoz kötődően: 

Jobb parti vízfolyások: Tarján-patak, Kazár-patak, Vizslás-patak, Lengyendi-patak, Csörgő-patak, 
Kövecses-patak, Kecskés-patak és több hegyi patak 

Bal parti vízfolyások: Szentkúti-patak, Bükk-völgyi-patak és több hegyi patak. 

A Zagyva vízhozama a vízfolyás szempontjából Bátonyterenye előtt lévő Nemti községtől Lőrinciig a 
15-szörésére növekszik. A kisvízhozamok 6-szorosra, az árvizek 3-szorosra gyarapodnak, mert az 
árhullámok a völgyek mentén kiegyenlítődnek. A Zagyva vízminősége általában II. osztályú, de 
időnként – különösen a Tarján-patak torkolatától III. sőt IV. osztályúvá is romolhat.  

A megfelelő vízminőség és mennyiség biztosítása érdekében a folyó völgyében számos tározót 
alakítottak ki. Ebből kettő Bátonyterenyében található. A Maconkai víztározó 45 ha, a Kisterenyei 
víztározó 80 ha. 

A völgyben a talajvíz 4 m körül érhető el, a rétegvizek mennyisége meghaladja a talajvízét. Az artézi 
kutak száma tekintélyes, de 200 m alá fúrtak is csak kevés hozammal bírnak. A vízkészlet 
kihasználtsága 80 %-os.  

A víz keménysége  25 nk°-nál nagyobb, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonát mellett nátrium és 
szulfát tartalom is jellemző rá. 

A területfejlesztés és fokozatosan a közigazgatás legkisebb területi elemei a kistérségek lettek. A 
kistérség területfejlesztési-statisztikai területi egység, amely a közigazgatás területi feladatainak 
ellátásához szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja. A kistérség földrajzilag 
összefüggő területi egység, amelyet a hozzásorolt települések teljes közigazgatási területe alkot, 
továbbá amelynek határai e települések közigazgatási határai által meghatározottak. Egy település 
közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozhat. A kistérségek területe teljes mértékben és 
ismétlésmentesen lefedi az ország területét, és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a 
megye határaihoz. 

Talajtani adottságok 

A Zagyva-völgy uralkodó talajtípusa az egykori ártéren képződött réti öntéstalaj, aminek mechanikai 
összetétele agyagos vályog. Szénsavas meszet nem tartalmaznak. Vízgazdálkodásuk közpes 
vízvezetőképességük mellett kedvező. Szervesanyagtartalmuk 1-2 %. termékenységük alapján VI. 
termékenységi kategóriába tartozik.. 

A Medves-vidék talajai jellemzően agyagbemosodásos barna erdőtalajok, amelyek harmadidőszaki 
kőzeten képződtek. Mechanikai összetételük a vályogtól az agyagos vályogig terjed. 
Vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető és az erős vízkötő képesség jellemző. 

A Nyugati-Mátra és a Mátralába talajai jellemzően agyagbemosodásos barna erdőtalajok, amelyek 
andezit- és andezittufa málladékon, harmadidőszaki vagy későbbi kőzeten képződtek. Mechanikai 
összetételük agyagos vályog.  A sekély termőréteg miatt vízgazdálkodásuk szélsőséges. 
Termékenységük gyenge. Ahol a harmadidőszaki kőzeten, vastagabb termőréteg alakult ki, ott a 
közepes vízvezető és az erős vízkötő képesség jellemző és a termékenység is jobb. 

A Központi-Cserhát déli lejtőin, a kisebb térszíni fekvésű részeken többnyire löszön, barnaföldek 
fordulnak elő. A magasabb dombsági részeken vulkáni eredetű málladékon képződött sekély 
agyagbemosodásos barna erdőtalajok találhatók. A lepusztulás révén képződött köves, földes 
kopártok igen terméketlenek.  

A Karancs bazaltos tanúhegyein szintén  agyagbemosodásos barna erdőtalajok jellemzőek, amelyek 
mechanikai összetétele agyagos vályog. Termékenységük a kevésbé savanyú talajok esetében VII., 
míg az erősen savanyú talajok esetében VIII. talajminőségi kategóriába tartoznak. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tarj%C3%A1n-patak


Növénytakaró 

A közigazgatási terület növényföldrajzi térbeosztása szerint Pannoniai flóratartományon 
(Pannonicum) belül az Észak-magyarországi Középhegységen belül a Cserhátvidékhez, Észak-
magyarországi-medencékhez és a Mátravidékhez tartozik, amin belül 6 db kistáj található részben a 
település közigazgatási területén belül.  

Központi-Cserhát (6.3.21) 

Karancs (6.3.41) 

Nyugati-Mátra (6.4.12) 

Mátralába (6.4.23)  

Zagyva-völgy (6.8.21)  

Medve vidék 6.8.22 

 
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar 

Központi cserhát – Bátonyterenye északnyugati területei 

A lankás dombvidék nagyobb része kultúrtáj, kisebb erdőfoltokkal, völgyalji nedves rétekkel, 
patakmenti fűzligetekkel. Az erdők zömmel cseres-tölgyesek, ezek részesedése 75% feletti. Az 
aljnövényzetben típusjelző a ligeti perje (Poa nemoralis), fagyal (Ligustrum vulgare), bükksás (Carex 
pilosa), felemáslevelű csenkesz (Festuca heterophylla). Az északi oldalakon gyertyános-tölgyesek és 
gyertyános-bükkösök is megjelennek, de szerepük alárendelt: kis kiterjedésűek és fajokban 
szegények. A bükkös csupán néhány állományfoltot képez, azt is a hegyoldalak északi lejtőin, 
teknőkben. A szárazabb, melegkedvelő erdőkben déli elemek a pázsitos nőszirom (Iris graminea), 
sziklai és lappangó sás (Carex halleriana, C. humilis). A lejtők, hegylábak délies oldalainak sztyepp 
jellegű növényzete jórészt másodlagos, benne érdekesebb fajok a selymes peremizs (Inula oculus-
christi), dudafürt (Colutea arborescens), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae). A meglehetősen nagy 
területet borító gyeptársulások közül a sztyepprétek és a félszáraz gyepek emelhetők ki 
fajgazdagságuk és jobb természeti állapotuk miatt. Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 40-60; 
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa), kisvirágú nebáncsvirág 
(Impatiens parviflora), japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), akác (Robinia pseudoacacia), 
aranyvessző-fajok (Solidago spp.). 



Karancs – Bátonyterenye északkeleti területei 

Legkiterjedtebb erdőtársulása a zonális cseres-tölgyes. Gyertyános-tölgyes és szubmontán bükkös 
csupán északi expozícióban vagy a völgyekben alakult ki. A hűvösebb erdők érdekes fajai a térségben 
ritka májvirág (Hepatica nobilis) és tündérfürt (Aruncus dioicus), további érdekesség a kapcsos 
korpafű (Lycopodium clavatum), nyúlsaláta (Prenanthes purpurea), nyugati csillagvirág (Scilla 
drunensis), tavaszi görvélyfű (Scrophularia vernalis), magas csukóka (Scutellaria altissima). A 
hegyoldalak domború felszíne nem kedvez az erdőtakaró kialakulásának, így itt letörpült tölgyekből 
álló bokorerdő-szerű állományok találhatók. Innen ismert az Északi-középhegység ritkasága a 
majomkosbor (Orchis simia), továbbá a harangcsillag (Asyneuma canescens), lappangó sás (Carex 
humilis), virágos kőris (Fraxinus ornus), kékcsillag (Jasione montana), kisvirágú pimpó (Potentilla 
micrantha), pilisi bükköny (Vicia sparsiflora). Az erősen savanyú talajú helyeken mészkerülő tölgyesek 
és mészkerülő bükkösök alakultak ki. Törmeléken, mozgó kőfolyásokon törmeléklejtő-erdő 
fragmentuma is megfigyelhető. Patakok, vízfolyások mentén égerligetek alakultak ki. A természetes 
sziklai vegetáció igen ritka, mivel a terület kőzet anyagát régóta bányásszák. A korábbi időkben az 
erdőket igen intenzív antropogén hatások érték: makkoltatás, legeltetés, kőbányászat. Nem ritkák a 
másodlagos borókás legelők és a másodlagos homoki gyepek. Gyakoriak a telepített, tájidegen 
fajokból álló erdők. Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: tájidegen őszirózsa-
fajok (Aster spp.), japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), akác (Robinia pseudoacacia),. 

Mátralába – Bátonyterenye déli, délkeleti területei 

Növénytakaróját a magasabban fekvő területeken a bükkösök, lejjebb elgyertyánosodó tölgyelegyes 
állományok jelentik. A déli oldalakon és az alacsonyabb régióban cseres-tölgyeseket találunk. A 
nyugati peremen xerotherm fás és fátlan növényzet jellemző. A völgyekben főként égerligeteket és 
füzeseket, nedves rétek találhatók. A felszínre bukkanó savanyú homokkövön mészkerülő tölgyes jött 
létre. A mezofil erdőkben általánosan elterjedt erdei fajokat találunk, de néhány figyelemre érdemes 
növénye is van (szálkás pajzsika – Dryopteris carthusiana, óriás zsurló – Equisetum telmateia, erdei és 
havasalji rózsa – Rosa arvensis, R. pendulina). Nyugaton, a Zagyva-völgyre néző lejtőkön sztyepprétek 
zavart állományai vannak. Mocsárrétjein érdekes elem a kétlaki macskagyökér (Valeriana dioica), 
magassásréten pedig a bugás és muharsás (Carex paniculata, C. panicea). A nedves völgytalpi réteken 
terjedőben van a mocsári csorbóka (Sonchus palustris). Telepített erdők a tölgyesek helyére ültetett 
akácosok, erdei- és feketefenyvesek. Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40; özönfajok: zöld 
juhar (Acer negundo), gyalogakác (Amorpha fruticosa), kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora), 
japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), akác (Robinia pseudoacacia). 

Nyugati Mátra – Bátonyterenye déli területei 

A túlnyomórészt a tölgyes-zónába tartozó kistáj nagy része másodlagos növényzettel borított. Az 
erdőssztyepp-jelleg kifejeződése, hogy a gyümölcs- és szőlőművelés felhagyását követően alapvetően 
a hegylábperem jellemző növényfajai telepedtek meg és terjedtek el. A jellegzetes erdőspusztarétek 
tipikus fajkészlete található itt. A sziklásabb helyeken, kősáncok közelében, sekély talajú parcellákon 
száraz gyepi fajokból álló sztyepprétek díszlenek, amelyekben előfordul a méregölő sisakvirág 
(Aconitum anthora), tavaszi hérics (Adonis vernalis), bugás hagyma (Allium paniculatum), 
harangcsillag (Asyneuma canescens), fogtekercs (Danthonia alpina), Orlay-murok (Orlaya 
grandiflora), magyar perje (Poa pannonica subsp. scabra), rózsás kövirózsa (Sempervivum 
marmoreum), sárga bükköny (Vicia lutea). Xerotherm, nyílt tölgyeseiben gyakori a virágos kőris 
(Fraxinus ornus), említésre méltó a kisvirágú pimpó (Potentilla micrantha), jajrózsa (Rosa 
spinosissima), sziklai gyöngyvessző (Spiraea media), berkipimpó (Waldsteinia geoides). A 
legmagasabb területeken kevés bükkös is kialakult, bár állományai tipikusságban messze elmaradnak 
a Magas-Mátra hasonló erdeitől. A kis kiterjedésben füzes ligeterdők is előfordulnak.  
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo), kisvirágú 
nebáncsvirág (Impatiens parviflora), akác (Robinia pseudoacacia). 

 



Zagyva-völgy 

A folyó alakította völgy potenciális növényzete a puhafa ligeterdő, amely feltehetően teljes 
hosszában húzódott néhol esetleg mézgás égerrel, szillel, májusfával, kőrissel. Mára ez gyakorlatilag 
teljesen megsemmisült, csak töredékeket találunk. Ehhez illeszkedik a mocsárrétekből, 
magassásosokból, nádasokból álló vízparti növényzet. Helyenként értékes fajkészletű állományokat is 
találunk, amelyekben előfordul a gyíkhagyma (Allium angulosum), bánsági és bugás sás (Carex buekii, 
C. paniculata), forrásperje (Catabrosa aquatica), réti iszalag (Clematis integrifolia), hússzínű 
ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), mocsári csorbóka (Sonchus palustris), kétlaki macskagyökér 
(Valeriana dioica). Jelentős a szántóterületek kiterjedése is. A termesztett növényeken kívül a 
térségben ritka gyomfajok élnek (nyári hérics – Adonis aestivalis, keleti szarkaláb – Consolida 
orientalis, nyúlánk sárma – Ornithogalum pyramidale). Északon kisebb homokkő kibukkanásokat is 
találunk, sziklagyep jellegű növényzettel (tavaszi hérics – Adonis vernalis, késeiperje – Cleistogenes 
serotina, dudafürt – Colutea arborescens, pusztai árvalányhaj – Stipa pennata). Az inváziós fajok 
gyakorlatilag akadálytalanul terjednek a folyó mentén. Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 
kevesebb mint 20; özönfajok: gyalogakác (Amorpha fruticosa), selyemkóró (Asclepias syriaca), 
tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.), japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), akác (Robinia 
pseudoacacia). 

Medves-vidék – Bátonyterenye északi területei 

A kistáj alacsonyabb, – Bátonyterenyét is érintő – részein és a hegylábon zonális a cseres-tölgyes, 
kissé magasabban a gyertyános-tölgyes erdők találhatók. Patakvölgyeiben keskeny sávban égeresek 
húzódnak, helyenként keserű kakukktormával (Cardamine amara). Változatos a kőfolyásokon, 
kőtengereken, törmeléken kialakult sziklai vegetáció. A déli oldalak növényzetében csekély 
szubmediterán hatás is kimutatható. Ezen területek fátlan vegetációtípusai a sziklagyepek, a mohás 
páfrány-bevonatok, a letörpült sziklaicserjés–madárbirses sziklaélek. A terület növényzetét ért 
antropogén hatások jelentősek. Fajszám: több mint 1200; védett fajok száma: 80-100; özönfajok: zöld 
juhar (Acer negundo), gyalogakác (Amorpha fruticosa), kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora), 
japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), akác (Robinia pseudoacacia, aranyvessző-fajok (Solidago spp.). 

Állatvilág  

A terület állatvilága vonatkozásában a Mátra, a Cserhát és a Vízfolyások Zagyva és a patakok élővilága 
a mérvadó. A városban az ember közelségét bíró madár és emlős fajok találnak élőhelyet, de a nagy 
testű emlősök és a ragadozó madarak is gyakorta láthatók a városban. Ez köszönhető a település 
tagoltságának, a természetes élőhelyek közelségének. A hegységek és völgyek változatos 
vegetációjához fajgazdag állatvilág kapcsolódik. 

A magasabb rendű gerinctelen állatok terén a leglátványosabbak a nappali lepkék. A hegyvidéki és 
sziklai bükkösben még előfordul a hegyi fehérlepke (Pieris bryoniae) kisebb népessége. 
A gyertyános-tölgyesek, hűvös, párás tölgyesek rezgőnyárakban gazdag szegélyein él az Európa szerte 
ritka nyárfalepke (Limenitis populi). A száraz sziklai cserjések dekoratív nappali lepkéje a nagy 
fehérsávoslepke (Neptis rivularis). Tápnövénye a szirti gyöngyvessző (Spiraea media). 
A hideg vizű patakokban fejlődik a hegyi szitakötő (Cordulegaster bidentata) lárvája. A fekete-sárga 
színezetű imágó azokat a 800 méter fölötti szakaszokat kedveli, ahol az erdő a patak fölött összezárul. 
Kizárólag bükkösökben fordul elő a ritka havasi cincér (Rosalia alpina). Ritka és védett kétéltű és hüllő 
fajai erdei- és gyepi béka (Rana dalmatina, R. temporaria), foltos szalamandra (Salamandra 
salamandra). Találkozható még erdei- és vízisikló (Elaphe longissima, Natrix natrix. A lábatlan gyík 
(Anguis fragilis), fürge- és zöld gyík (Lacerta agilis, L. viridis) szintén él a területen. 

A nagy területű, zárt erdőknek, illetve a környező peremterületeknek igen gazdag a madárvilága. A 
fészkelő fajok listáján több fokozottan védett faj szerepel. A legnagyobb európai sasok egyike a 
parlagi sas (Aquila heliaca), mely féltve őrzött fészkelő madár. Fő eledele a termetéhez képest 
meglehetősen kicsi ürge és hörcsög. A kisebb termetű kis békászósas (Aquila pomarina) is 
szórványosan fészkel. Egyik legértékesebb és legszebb madár a kerecsensólyom (Falco cherrug). 



Sajnos évről - évre kisebb számban költ. A közönségesnek mondható egerészölyv (Buteo buteo) 
mellett szórványosan fészkel a darázsölyv (Pernis apivorus), és a ritkább kígyászölyv (Circäetus 
gallicus). A baglyok közül az uhu (Bubo bubo) képviseli a legnagyobb eszmei értéket. Ritka fészkelő a 
császármadár (Tetrastes bonasia), amely hazai viszonylatban is különlegesnek számító, fokozottan 
védett faj. Gyarapodó állománya figyelhető meg a hollónak (Corvus corax). A közel varjú nagyságú 
fekete harkály (Dryocopus martius) sem számít ma már ritkaságnak. Értékes színfoltja az összefüggő, 
zárt, háborítatlan idős erdőknek a fekete gólya (Ciconia nigra). 

Számos védett emlősfaj is élőhelyet talál. Az idős, lombos erdők korhadt fatörzseiben talál 
menedéket számos denevérfaj, ezért az erdőgazdálkodás során ezen faegyedek kiemelt védelme 
szükséges. Fontos élőhelyet jelentenek a visszahagyott bányavágatok, tárók. Itt találhatók a 
közönséges denevér (Myotis myotis) kolóniája. Előfordul nyuszt (Martes martes) és a borz (Meles 
meles). A vadmacska (Felis sylvestris) az érintetlen idős erdők lakója. Igen óvatos, rejtett életet él. 
Másik macskaféle ragadozója a hegyvidéknek az igen ritka, csak szórványosan előforduló fokozottan 
védett hiúz (Lynx lynx).  

A hazai erdős vidékek vadjai a gímszarvas (Cervus elaphus), az őz (Capreolus capreolus), a vaddisznó 
(Sus scrofa) nagy számban él, melynek a természetvédelem "nem nagyon örül". A sikeres vadászat 
érdekében általában nagyobb a számuk, mint az erdők vadeltartó képessége. Ezért a károsítások sok 
helyen nagymértékűek (a sziklagyepek taposása, a facsemeték rágása, az erdőfelújítások 
eredménytelensége). A nagyvadak közül idegen a tájban a muflon (Ovis musimon), melynek őshazája 
Korzika. Napjainkban létesítenek a térségben vadaskerteket, amelyek megoldhatják a 
természetvédelem és erdőgazdálkodás terén jelentkező problémákat. A vadaskert tulajdonképpen 
zárttéri vadtartást jelent, főleg nagyvadak (gím-, és dámszarvas, valamint vaddisznó, és az utóbbi 
időkben muflon) részére. A vadaskert betelepítése kiemelt minőségű törzsállomány befogásával, 
részben a környező erdőterületekről bevándorolt nagyvadfajokkal történik. 
A vadgazdálkodás intenzív módon (etetés) és ellenőrzött körülmények között folyik. Ennek 
köszönhetően biztosítható folyamatos, és eredményes bérvadászat. 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

Táj-és településtörténet 

A város címere szimbolikusan foglalja össze a település történetét: címere, 
mely egy csúcsra állított, arany alapszínű, fekete négyzetekkel meghintett 
címerpajzson helyezkedik el. A pajzson szembenéző, jobbra forduló pántos 
sisak látható, fekete-arany takaróval, sarkain négy vörös bojttal. A sisakdísz 
jobbra forduló, ágaskodva előtűnő, arany sörényű és patájú, vörös nyelvű 
fekete szarvas. A címer fő motívuma az ezüsttel vonalazott fekete briliáns 
formájú széndarab, utalással a város ásványkincsére, amiből négy vörös 
lángnyelv emelkedik, az egyesült négy település jeleként. 

Bátonyterenye település négy különálló község - Nagybátony, Maconka, 
Kisterenye és Szupatak - egyesítésével jött létre a 80-as években, várossá 
1989-ben nyilvánították. 1949-ig Nagybátony és Maconka Heves megyéhez 
tartozott, Kisterenye és Szupatak pedig Nógrádhoz. 

A térség fejlődését a szénbányászat indította el, mely közel másfél évszázadon 
keresztül, egészen 1993-ig biztosította a gazdasági és szociális fejlődést. 1860-as években épült meg a 
vasút és megindult a szénfeltárás. A nagyüzemi kitermelés 1868-ban Kisterenyén kezdődött, s 
legtovább 1992-ig Nagybátonyban tartott. A szénbányászatra természetes módon épült rá az ipar. 
Családok ezreit vonzotta a Mátra északi vidékére a munka, a jobb megélhetés lehetősége Nógrád és a 
környező megyék, illetve az Alföld falvaiból. Klasszikus értelemben a nagybátonyi bányászatot négy 
bányaüzem jellemezte: a szorospataki, a tiríbesi, a ménkesi és a kányási bányaüzemek, melyek között 
az utóbbi volt a legnagyobb. 



A bányászkodás a négy település közül Nagybátony településszerkezetét határozta meg leginkább. 
Jellemző volt a kolónia-szerű építési forma, melyet 1949-től a Bányaváros felépülése követett a 
korszak jellegzetes tömblakásaival. Kisterenye esetében a bányatelep egybeépült az ősfaluval.  

A bányák 1993-as bezárásával lezárult a bányászkodás fejezete a város életében, de nyomai máig 
számos helyen fellelhetőek városszerte.  

Az 1970-es évektől jelentős ipari üzemek telepedtek le az épületgépészet, az acélszerkezet-gyártás és 
a konfekcióipar területéről. A város és térsége gazdaságában ma is meghatározó az ipar, az utóbbi 
években nőtt a kis- és középvállalkozások száma, dinamikusabbá vált a befektetői kedv.  

 

 

I. katonai felmérés – 1763-1787 
(http://mapire.eu/hu/map/collection/firstsurvey/?zoom=12&lat=47.9824&lon=19.82842) 

Jól látható, hogy Bátonyterenye nem létezett önálló településként. 

Kisterenye környéke már a bronzkor óta folyamatosan lakott terület. 1381-ben Terenia néven tesznek 
említést a krónikák, 1384-ben már Vásáros Terennét az esztergomi érsekség tizedfizetőjeként vették 
nyilvántartásba. Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék szerint a község plébániája már fennállt. Az 
oklevelek 1413-ban és 1455-ben Egyházas- és Vásárosterenne falvakról tettek említést: az egyik 
templomos hely volt, a másik vásártartási joggal rendelkezett. A földesúr a huszita betörések idején, 
az 1440-es években ötven lovas katonát állított hadrendbe a csehek ellen, majd 1451-ben Hunyadi 
János a Giskra elleni nagy hadjárat idején itt ütötte fel a főhadiszállását. A környéket 1544-ben 
feldúlták a törökök: Buda és Hatvan elfoglalása után gyakran portyáztak erre. Az 1553-as összeírások 
Egyházasterenne és Vásárosterenne falvakban egyaránt 4-4 háztartást találtak. 

Nagybátony ma Bátonyterenye egyik városrésze a település délnyugati részén fekszik közvetlenül a 
Mátra lábánál. Árpád-kori település, egykor a Rátót nemzetség ősi birtoka volt. 1231-ben már Bachon 
néven említették az oklevelek. Ez látható a térképen is. A településen Rátót nemzetségen kívül az egri 
püspöknek is voltak birtokai a 13. század második felében, de ezeket II. Endre egri püspök 1295-ben 
Marzsó fia Pós comesnek Bátorért cserébe adta. 1487-ben Alsó-Bathon, az 1549 évi adóösszeírásban 
Bathon néven szerepelt és ekkor Losonczy István birtoka volt. 1589-1590 között az egri vár 
fenntartására szolgáltatta be a főpapi tizedet. 1693-ban Bátor néven szerepelt az összeírásban, ekkor 
Sztáray Ferencz birtoka volt.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisterenye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bronzkor
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http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1t%C3%B3t_nemzets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1231
http://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1295
http://hu.wikipedia.org/wiki/1487
http://hu.wikipedia.org/wiki/1549
http://hu.wikipedia.org/wiki/1589
http://hu.wikipedia.org/wiki/1590
http://hu.wikipedia.org/wiki/1693


Maconka falu környéke már a bronzkorban is lakott volt Maconka nevét 1396-ban említette először 
oklevél Machonka néven. A falu ekkor Neczpáli György birtoka volt, aki azt Ilsvai Leuszták nádornak 
adta cserébe Túrócz-Zsámbokréthért, ezt a csereszerződést 1416-ban megújították. Az 1549 évi 
adóösszeíráskor már az elpusztult helységek között szerepelt és 1552-ben is csak 3 portát írtak itt 
össze. Ekkor már a török hódoltsághoz tartozott. 1693-ban Vay László birtoka, és ekkor csak puszta 
volt. Maconka római katolikus temploma egyike a legrégebbieknek; a 15. században épült. A falait 
méter szélességű gömbölyű patakkavicsból, deszka között öntötték össze. Eredetileg kőfallal 
(czinteremmel) volt körülvéve, ennek a 20. század elejére csak az alapfala maradt meg.  

A középkori eredetű településrész Szupatak nevét aszu-patak, azaz "kiszáradt patak" értelemben 
használták. 1404-ben Zsigmond király udvari szabójának, Pócsi Dénesnek és családjának 
adományozta. A török idők után szlovák családok népesítették be. Napjainkra lakossága töredékére 
zsugorodott, évszázados településszerkezete a népi építkezés még fellelhető formái a kétszáz évvel 
ezelőtt betelepült szlovák lakosság kulturális örökségét képezik. 

  II. katonai felmérés  – 1806-1869 
(http://mapire.eu/hu/map/collection/secondsurvey/?zoom=12&lat=47.99394&lon=19.80769) 

Kisterenye környéke fejlődik. A terület gazdaságának meghatározó része volt a szénbányászat, amely 
azonban mára letűnt a térségben. 

Nagybátony a feljegyzések szerint 1836-ban és 1882-ben is nagy tűzvész pusztított a településen, a 
község legnagyobb része leégett. A 19. század elején az Almássy család, Gyürky Pál, özv. Baloghyné, 
Mitusovics és a Czobor családok bírtak itt földesúri joggal. 

Maconka a 19. század első felében Gyürky Pál és Baloghyné birtoka, de rajtuk kívül még Marsó 
Lászlónak is volt egy kisebb birtokrésze a helység határában. Később, 1861-ig a Bertha család, utána 
1869-ig a Mátray család, a 20. század elején pedig a Rusznyák örökösök birtoka volt.  

Szúpatak Az 1700-as évek végén és az 1800-as években több alkalommal pusztított tűzvész és a 
járványok is megtizedelték a lakosságot. A települést a XVIII-XIX. században szintén a két jelentős 
nemesi család birtokolta, az Almássyak és a Gyürkyek. 
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III. katonai felmérés –1869-1887  
(http://mapire.eu/hu/map/collection/secondsurvey/?zoom=12&lat=47.99394&lon=19.80769) 

A térkép jelentős változást bizonyít. A völgyeket feltáró utak melletti területek beépültek. Feltárta a 
térséget a vasút, de még mindig jelentős a mezőgazdasági területek nagysága. Bátonyterenye 
azonban még mindig nem létezett önálló településként. 

Nagybátonyban a 20. század elején a néhai Almássy István kiskorú örököseinek és báró Solymosy 
Jenőnek volt nagyobb birtoka. A település határban látható az Ágasvárnak nevezett várrom, és 
kőszénbánya és kőbányája. 1990-ig fontos tényezője volt a településrésznek a bányászat. A 
településrészek egybeolvadásával Nagybátony vált a város fontos gazdasági és turisztikai központjává. 
A városkép az 1960-as évek elején változott meg. 

Maconka a török időkben ideiglenesen elnéptelenedett. Egy 1635-ben kelt tizedjegyzékben tűnik fel a 
maconkai vízimalom, mely a Zagyván létesült. A malom csak akkor őrölt teljes kapacitással, ha kellő 
vizet duzzasztottak fel mögötte. A duzzasztás növelte az árvízveszélyt, ami miatt állandó villongás volt 
Maconka és Kisterenye között. 1853-ben kezdték építeni a vasutat, amely megkövetelte a patakok 
szabályozását és ez véget vetett a vitának. A 20. század elején a Rusznyák örökösök birtoka volt önálló 
gazdálkodással egészen 1965-ig. Jelenleg Bátonyterenye városrésze. Fontos turisztikai látványossága 
a Maconkai víztározó, amely sporthorgászatra tökéletesen alkalmas. A bányászat a falu életében is 
meghatározó volt. Jelenleg a víztározó jelenti számára a biztos jövedelmet. 

A tájhasználat értékelése 

A város OFTK-ban és NMTK-ban meghatározott térségi szerepe determinálja  Bátonyterenye 
fejlesztési irányait, amiben az ipar mellett csak kisebb szerep jut a rekreációnak és a 
mezőgazdaságnak.  

A város életében fontos szerepe lehetne az erdőknek a Maconkai víztározó mellett. A táj, a város 
adottságai a lakosság és a turisták számára is kedvező kikapcsolódási, üdülési, pihenési lehetőséget is 
biztosítanak. Természeti értékeivel gazdagítja a település sokszínűségét. Így kiemelt figyelmet kell 
fordítani mind a természeti és természetközeli környezet mind a tájkép megóvására. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=20._sz%C3%A1za&action=edit&redlink=1
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A  Bátonyterenyei és környékbeli mezőgazdasági táj jelentős része nem kiváló talajadottságokkal 
rendelkezik. Egyes növények termesztése mégis kedvező, ezért kiemelendő, hogy a mezőgazdasági 
termelést a talajföldrajzi adottságok mellett az időjárási adottságok is nagymértékben befolyásolják. 
Mindent összevetve elmondható, hogy a térségben alapvetően a több csapadékot igénylő, s a nyári 
meleget és a csapadékbizonytalanságot is jól tűrő, kevésbé talajigényes fajták termesztése előnyös. 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Az OTRT Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetet és Térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezetet különböztet meg.  Bátonyterenye az NmTrT alapján nem érintett Országos 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetével, ugyanakkor a 2014. január 1-én hatálybalépő OTrT 
alapján igen.  

Az NmTrT térségi tájképvédelmi övezetének lehatárolása  Bátonyterenye területén magában foglalja 
a módosításra került országos tájképvédelmi övezetet is. 

A jogszabályi előírásokat összehasonlítva megállapítható, hogy a hatályos OTrT előírásainak is 
megfelel a TSZT és HÉSZ. 

OTrT Tájképvédelmi 
szempontból kiemelten 

kezelendő terület 
övezete (2015. 01.01-től) 

NmTrT Országos 
jelentőségű 

tájképvédelmi terület 
övezete (2014. 12.31.-ig) 

NmTrT Térségi 
jelentőségű 

tájképvédelmi terület 
övezete (2014. 12.31.-ig) 

Bátonyterenye TSZT 

   

 

 



 

Az OTrT országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezetére vonatkozó előírásai (14/A. §) 

Az OTrT térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezetére vonatkozó előírásai (21. §)  

2015. január 1-től adatszolgáltatás alapján figyelembe veendők, vagy figyelmen kívül hagyhatóak 

(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti 
tervében csak olyan területfelhasználási egység 
jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és 
szabályozási tervében csak olyan építési övezet és 
övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául 
szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem 
veszélyezteti. 

(1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezetében csak olyan területfelhasználási egység 
jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a 
kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek 
fennmaradását nem veszélyezteti. 

(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan 
meg kell határozni az ott elhelyezett építmények 
tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek 
ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató 
építmények terveihez külön jogszabályban 
meghatározott látványtervet is kell készíteni 

(2)A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezetébe tartozó település településszerkezeti 
tervében csak olyan területfelhasználási egység 
jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és 
szabályozási tervében csak olyan építési övezet és 
övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló 
tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az 
építési övezetnek vagy övezetnek az építmények tájba 
illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia 
kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen 
megváltoztató építmények terveihez külön 
jogszabályban meghatározott látványtervet is kell 
készíteni. 

(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 

 (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 

(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos 
közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a 
felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 

(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos 
közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a 
felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 

 (5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási 
tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni 
a településkép-védelmi terület határát, amely a 
tájképi értéket képező kulturális örökség 
szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az 
ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi 
védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok 
környezetét, valamint a település arculatát, 
karakterét meghatározó fontos területeket 
tartalmazza 

 

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, 
érték, emlék 

Országos jelentőségű természetvédelmi területek közül érintett a település 

a Mátrai Tájvédelmi Körzettel,  

a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzettel 

a Márkházapusztai fás legelõ Természetvédelmi Területtel 

valamint a Maconkai-Rét Természetvédelmi Területtel. 
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 Az 1985-től létező a Mátrai Tájvédelmi Körzet az Észak-magyarországi-középhegység részét képező 
Mátra a Kárpátok belső vulkáni övezetéhez tartozik. A hegység fő tömegét a miocén kori (20–13 
millió éves), nagyobbrészt andezit, andezittufa és andezit agglomerátum váltakozásából álló, több 
száz méter vastag rétegvulkáni összlet képezi. A vulkáni kőzetek a völgyek alján helyenként látványos 
feltárásokban bukkannak a felszínre, mint például a parádfürdői Ilona-völgy felső szakaszán, ahol a 
kőzetfalon a patak 8 m magas vízesésen zúdul alá. A mellékvölgyben hosszú, keskeny andezittelérek 
preparálódtak ki, amelyeket a népnyelv Ördög-gátaknak nevez. A vulkáni kőzetekben a hegység déli 
oldalán a Tarjánka-patak hazánk egyik legszűkebb szurdokát alakította ki. A vulkanikus kőzetből a 
hegytetőkön helyenként merész sziklaformák preparálódtak ki. A sziklafalak, kőbástyák, előterükben 
a durva törmelékből álló törmelékmezők, kőtengerek a jégkorszak során alakultak ki, a fagy 
kőzetaprózó hatására. A vulkáni működés szüneteiben és lezárultát követően erős vulkáni 
utóműködés zajlott, amelynek során gazdag érctelepek keletkeztek. A jelentős ércvagyonra 
Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, illetve Parád és Recsk térségében a középkortól napjainkig bányák 
települtek. A vulkáni utóműködésnek köszönhetően a hegységben sok kén-hidrogénes, szén-dioxidos 
forrás, ún. csevice tör fel a felszínre.  

A Mátra erdős táj, változatos erdőtársulásokkal. Legjellemzőbb erdőtársulása a középhegységi cseres-
tölgyes. A cseres-tölgyeseket északon 550 m, délen 650 m magasság körül gyertyános-tölgyes, majd 
bükkös váltja fel. 900 m fölötti magasságban, a Kékes, Galyatető és Piszkéstető északi, hűvös lejtőin 
magashegyi bükkös található. Ezeken a helyeken több magashegységi faj talál életteret. Ilyen például 
a Kékes északi oldalának montán bükköseiben élő havasalji rózsa, havasi iszalag, havasi ribiszke, 
pávafarkú salamonpecsét és piros mécsvirág. Az itteni idős, természetközeli állapotban lévő 
bükkösben jelölték ki a hegység két erdőrezervátumának egyikét, ahol a változatos faállomány-



szerkezet és a természetes erdődinamikai folyamatok teljes ciklusban vizsgálhatók. A forráslápok, 
valamint az azokat kísérő kisvízfolyások védett különlegessége a hegyi perje, amelynek valamennyi 
hazai előfordulása Mátrában található, a Galya déli előterében, illetve a Kékes tömb északi lábánál. 
Szintén ezekhez az élőhelyekhez kötődik a hússzínű ujjaskosbor, az erdei ujjaskosbor és a 
sugárkankalin. 

A flórájához hasonlóan a Mátra állatvilága is rendkívül gazdag és változatos. A hegység ritka, védett 
kétéltű fajai az alpesi gőte, a sárgahasú unka, az erdei és gyepi béka, a levelibéka és a foltos 
szalamandra. A mátrai melegkedvelő tölgyesek, bokorerdők igen ritka, fokozottan védett hüllőfaja a 
pannongyík. A nagy területű, zárt erdőknek, illetve a környező peremterületeknek igen gazdag a 
madárvilága. A fokozottan védett fajok közül említést érdemel a vándorsólyom, a parlagi sas, a 
kígyászölyv, a fehérhátú fakopáncs és a fekete harkály. A Mátrában számos védett emlősfaj is 
élőhelyet talál. Az idős, lombos erdők korhadó fatörzseinek odúiban lel menedékre számos 
denevérfaj, ezért az erdőgazdálkodás során ezen faegyedek kiemelt védelme szükséges. Fontos 
élőhe-lyet jelentenek számukra az érckutatások után visszahagyott bányavágatok, tárók is. Az igen 
óvatos, rejtett életet élő vadmacska az érintetlen idős erdők lakója. A hegyvidék másik macskaféle 
ragadozója az igen ritka, csak szórványosan előforduló, fokozottan védett hiúz. 

 Az 1989-ben megalakított Kelet-Cserhát  Tájvédelmi Körzet, a Cserhát geológiailag és 
geomorfológiailag értékes keleti részén helyezkedik el. A Cserhátnak ez a része úgy tárul fel, mint a 
földtörténet nagy képeskönyve, felidézve azokat a gigantikus erőket és folyamatokat, amelyek 
évmilliók során alakították, formálták a hegység képét. A feltárt geológiai szelvények a földkéreg 
kialakulásának és az őséletnek számos emlékét őrzik. A hegységben járva a geológus szinte ámulatba 
esik az egykori vulkanizmus által létrehozott kőzetformációk, alakzatok érdekes és szebbnél szebb 
maradványaitól. A vulkanizmust követő tengerelöntés mészkövet, homokot, agyagokat és egyéb 
üledékeket hagyott hátra, amelyek életnyomokban gazdagok és a földtörténeti múlt élővilágáról 
nyújtanak hasznos információkat. 

A terület nagy részét, a hosszan kanyargó gerinceket és meredek hegyoldalakat, erdő borítja. A hűvös 
völgyoldalakban bükköt, a meleg oldalakon tölgyeseket, a száraz sziklás gerinceken bokorerdőket, 
míg a patakok mentén égereseket találunk. A régi erdőgazdálkodás és a mészégetés egyes 
területeken, az értékes erdőket teljesen kiirtotta és felújítás helyett, helyükön legelőket alakított ki. E 
legelők egyik védett növénye, a szép sárga virágú tavaszi hérics, amelyet méreganyag tartalma miatt 
nem bánt a legelő "jószág". A botanikai ritkaságok többsége azonban a háborítatlan élőhelyeken, a 
zavartalan gyepekben, a kiugró sziklákon és fatermelésre alkalmatlan erdőkben található. 

A tájvédelmi körzet élővilága hasonló a közeli Mátráéhoz. Az erdőterületek nagyvadjai mellett 
otthonra lelnek itt a ritka védett emlősök, hüllők, kétéltűek és a madarak is, nem beszélve a 
gerinctelenek népes csapatáról. 

A 273 hektáros, 100%-ban BNPI vagyonkezelésű Márkházapusztai fás legelő Természetvédelmi 
Területen a természetvédelmi kezelési cél az erdők – fás legelők – gyepek mozaikjának megőrzése, 
visszaállítása. Az 53 hektár erdő részben természetközeli cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes és 
patakparti ligeterdő állomány, valamint másik részében tájidegen akácos. Az erdők értékét jelentősen 
növeli, hogy azok visszaerdősülő fás legelők számos öreg – esetenként – többszáz éves hagyásfával. 
Az erdők fő természeti értékei a xilofág rovarok (pl. nagy hőscincér, szarvasbogár), illetve a gerinces 
fauna (pl. fekete gólya fészkelése, korai denevér kolóniák). 

A gyepterületek részben a korábbi fás legelők különböző szukcessziós állapotban lévő maradványai, 
illetve felhagyott legelők, parlagterületek. Egyik jellemző védett fajuk a tavaszi hérics. Rovarvilágának 
egyik legértékesebb faja a keleti rablópille. Néhány kisebb mocsárrét folt is található a területen, 
melynek értékesebb fajai a mocsári csorbóka és a nagy tűzlepke. 

Maconkai-rét Természetvédelmi Terület a Zagyva-völgyben található. A Zagyva széles ártere mára 
szinte teljesen átalakított tájjá vált. Szántóföldek, települések, ipari létesítmények, víztározók 
foglalják el jelentős részét. A természeteshez valamelyest hasonló élőhelyek már csak néhány 

http://bnpi.hu/foto/maconkai-ret-termeszetvedelmi-terulet-440.html


hektáros foltokban maradtak fenn. A Medvesben eredő és a Jászság területén a Tiszába torkoló 
Zagyva tájegységeket köt össze, a vízfolyás és annak völgye a hegyvidéki és alföldi élővilág kétirányú 
közvetítésében fontos szerepet játszik. 

A még megtalálható élőhely-maradványok fenntartása a biológiai sokféleség védelmét, tudományos 
és tájképi szempontokat egyaránt szolgál. Az újonnan létrehozott Maconkai-rét természetvédelmi 
területen mintegy 6 hektáron nyílik lehetőség rá, hogy megfelelő természetvédelmi kezeléssel az 
egyik ilyen maradvány megőrződjön. A kis területen több élőhely-típus képez mozaikot, így a 
zsombéksásos, nem zsombékoló magassásrét, mocsárrét, valamint egy gyékényes mocsári 
növényzettel borított időszakos mocsár. Egy lecsapoló árok és egy kubikgödör bővíti a vizes élőhelyek 
körét, valamint egy szobányi kiterjedésű mézgás égeres erdőfoltot is láthatunk a területen. 

A terület védett növényei a mocsárréten több foltban megjelenő hússzínű ujjaskosbor, a homogén 
állományokat alkotó bánsági sás és a magaskórósokban előforduló mocsári csorbóka. További 
értékes (védelem alatt nem álló) növényfajok a gyíkhagyma, a zsombéksás és a hólyagos sás. A rét 
felfedezése (1990-es évek vége) idején még vitézkosbort is meg lehetett figyelni, ez az utóbbi 
években nem került elő. A terület gerinctelen faunájából több védett futóbogár faj (pl. mezei 
futrinka, változó futrinka) és védett nappali lepke (farkasalmalepke, nagy tűzlepke, ibolyás tűzlepke) 
emelendő ki. Az állatvilág értékét nagyban növeli a vizes élőhelyek jelenléte, számos kétéltű faj 
szaporodó-, illetve élőhelyét biztosítva. Legértékesebben közülük az európai közösségi jelentőségű 
dunai tarajosgőte és vöröshasú unka. Mindkét faj eredeti elterjedésének töredékére szorult vissza a 
Zagyva-völgyben, így minden állományuk védelemre szorul. A mocsaras területek és a rétek 
madárfaunájának jellegzetes tagjai közül egyebek mellett megtaláljuk a réti tücsökmadarat, a nádi 
tücsökmadarat és a foltos nádiposzátát. 

A védelem alá került terület természetvédelmi szempontból értékesnek megítélt állapotát a 
hagyományos gyepgazdálkodás alakította ki. A kaszálásos, legeltetéses hasznosítás évtizedek óta 
megszűnt, így a már korábban megtörtént zavarások (vasút és közút építése, vízelvezetés) fokozott 
degradálódáshoz vezetett. A Maconkai-rét jelenlegi állapotát az erős elnádasodás, a siskanád, illetve 
özönnövény fajok előre törése határozza meg. A természetvédelmi kezelés célja, hogy rendszeres 
kaszálással, szükség esetén egyes gyomnövények célzott irtásával a növényzet homogenizálódását 
megállítsa, a termőhelyi változatosságnak megfelelő fajgazdagabb vegetáció visszaalakulását segítve 
elő. 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 
szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Bátonyterenyét 3 különböző Natura 2000 területek 
érintik.  Az Európai Unió által jóváhagyott különleges madárvédelmi terület, különleges természet 
megőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természet megőrzési területnek kijelölt területek találhatók 
a városban. 

 

Natura 2000 területek Bátonyterenyén  

Mátrabérc - Fallóskúti-rétek  (HUBN20049) - kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek 

0284/12, 0284/13, 0284/14, 0284/15, 0284/16, 0284/17, 0284/18, 0284/19, 0284/1a, 0284/1b, 
0284/1c, 0284/1d, 0284/1f, 0284/1g, 0284/1h, 0284/1j, 0284/1k, 0284/1l, 0284/1m, 0284/1n, 
0284/1p, 0284/20, 0284/21, 0284/22, 0284/23, 0284/24, 0284/25, 0284/26, 0326/1a, 0326/1b, 
0326/1c, 0326/1d, 0326/1f, 0326/1g, 0326/1h, 0326/1j, 0326/1k, 0326/1l, 0326/1m, 0326/1n, 
0326/1p 

Szentkúti Meszes-tető (HUBN20055) - kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek 

013/10, 013/11, 013/12, 013/13, 013/14, 013/15, 013/16, 013/17a, 013/17b, 013/2, 013/5, 013/8, 
013/9, 014/2, 017/1a, 017/1b, 017/1c, 017/1d, 017/1f, 017/1g, 032a, 032b, 032c, 032d, 032f, 032g, 
033, 034, 035, 036, 037, 038 



Mátra (HUBN10006) - különleges madárvédelmi területek 

0284/1, 0284/2, 0284/3, 0284/4, 0284/5, 0284/6, 0284/7, 0284/8, 0284/9, 0284/10, 0284/11, 
0284/12, 0284/13, 0284/14, 0284/15, 0284/16, 0284/17, 0284/18, 0284/19, 0284/20, 0284/21, 
0284/22, 0284/23, 0284/24, 0284/25, 0284/26, 0326/14, 0326/15, 0326/1a, 0326/1b, 0326/1g, 
0326/1h, 0326/1j, 0326/1k, 0326/1l, 0326/1m, 0326/1n, 0326/1p, 0332, 0333/1, 0334/22, 0334/23, 
0334/24, 0334/25, 0334/26, 0334/27, 0334/28, 0342, 0343/4, 0343/5, 0343/6, 0343/7, 0343/20 

1.12.3.3 Helyi jelentőségű védett értékek 

A természetvédelem és az élővilág-védelem fő célja a biológiai sokféleség megőrzése, melyet a  
Bátonyterenye Város Önkormányzata is próbál megóvni.  A város szeretné elérni, hogy a 
környezetvédelem, a természeti es épített környezet megóvása alapértékké válik, és ahol a gazdaság 
fejlődésével párhuzamosan a meglevő természeti adottságokat kihasználva, a Mátra jótékony 
mikroklímáját kiegészítve vonzó attrakciókkal beindul az idegenforgalom. A turizmus, idegenforgalom 
szerepének erősödésével összhangban nagyobb figyelmet kívánnak fordítani a meglevő természeti és 
műemléki adottságok kiaknázására. Ennek érdekében kiemelt fontossággal kezelik a természeti es 
építészeti értékeik megóvását. 

Bec-kút és forrás 

A forrást két irányból érhető el. Vagy Bátonyterenye-Szorospatak, vagy Mátraalmás-Szorospatak út 
irányából. Bátonyterenyén át Szorospatak érintésével portalanított erdőgazdasági út vezet a 
forráshoz. A 21-es útról Kisterenyénél letérve a 23. számú útra, majd Nemti keleti végén a 
Mátraalmásra vezetô úton Szuha községet elhagyva a Szorospatakhoz vezetô út vezet a forráshoz. 

A forrás és a kút 520 méter tengerszint feletti magasságban az út, a Nagy Bec-rét mellett található. A 
forrásból indul útjára a Dobranka-patak. A kút melletti tisztás kedvelt kirándulóhely a Bátonyterenye 
- Mátraszentlászló - Galyatető közötti sárga jelzésű turistaúton közlekedő turistáknak. A forrást már 
1914-ben kőbe foglalta az Encián Turista Szakosztály, felavatása 1930-ban volt.  
Azóta 1975-ben az erdészet újította fel a forrásfoglalást és a "Bec-kút" feliratú táblával látta el.  

Kastélypark Kisterenyén 

A Zagyva és a Tarján-patak találkozásánál fekvő Kisterenye ma már Bátonyterenye város része. A 
kastélyt az 1800-as években gróf Gyürky Pál építtette, majd tőle báró Solymossy Jenő nagybirtokos 
vásárolta meg. A kastélyhoz tartozó tájképi parkban többnyire a környékben honos fafajokat 
telepítettek.  Az egykori park hírmondói a megmaradt hatalmas koronájú kocsányos tölgyek, magas 
kőrisek, szilek. Solymossy báró a park kis tavában egyidőben fókákat tartott és a park vasút felőli 
részén a vízszintet alagcsövezéssel szabályozták. (A csöveket Solymossy mátranováki téglagyárában 
készítették). A park fái közül a második világháborút követően sokat kitermeltek. Különösen a fenyők 
sínylették meg a pusztítást. Az ötvenes évek elején nemesnyárakat telepítettek a parkba. Később az 
ingyenes fásítási anyagból tervszerűtlenül betelepített, többnyire fasorokat képező sokféle fafaj, 
díszcserje és sövény inkább rontott a park képén. A gondozás nélkül maradt széleken megindult a 
beerdősülés folyamata, ezt az erdőszerűen telepített lucfenyőfoltok nagymértékben elősegítették. 
Összesen létező mintegy 120 fafaj példányai közül említést érdemlő fafajok:  

a fehéres-sárgás levelű korai juhar,  

a tavasszal vörös levelű korai juhar,  

a tavasszal-ősszel piros levelű juhar,  

a vörös levelű, sárga levelű és a bronzlevelű hegyi juhar,  

a csüngő ágú nyír,  

a szelídlevelű bükk,  

a rózsaszín szegélyes levelű bükk,  

a kanadai vasfa,  

a páfrányfenyő,  

a magyal,  



a dúsvirágú díszalma,  

a vérszilva,  

a vöröslő tűztövis,  

a jezsámen,  

a piramis alakú kocsányos tölgy,  

az ecetszömörce vagy ecetfa,  

a szomorú fűz,  

a spanyol jegenyefenyő,  

az aranyos és kékes álciprus,  

a páfrányfenyő,  

a kínai borókafenyő.  

A parkot és területét a sok károsítás és tervszerűtlen ültetés ellenére 1975-
ben védetté nyilvánították. Ezt követően a betelepített nemesnyárak kitermelésével kezdődött a park 
rekonstrukciója. A közel 400 köbméter nyárfa kitermelésekor le kellett zárni a park bejáratait. A 
fakitermelést a lakosság nem nézte jó szemmel, különösen azok ellenezték, akik részt vettek az 
ültetési munkákban.  Néhány év alatt közel 470 taxon telepítésével egy új park körvonalai 
bontakoztak ki. A teljes rekonstrukciót máig nem sikerült befejezni, tájképi park jellegét csak később 
lehet visszaállítani. Az eddigi gondos munka alapján már ma is kedvelt pihenőpark.  
A felújított kastélyépületnek nincs igazi gazdája. Rendeltetése sem tisztázott. Szerencsés megoldás 
lenne, ha egy tulajdonosa lenne a kastélynak és a parknak. Az utóbbi években szinte megszűnt a több 
mint negyvenéves pávaállomány és a park egyes részei kezdenek újra elvadulni.  
A védetté nyilvánítást követően helyreállított tó medre kezd feltöltődni, őrzés hiányában, a 
mederben és környékén gyakori a rongálás, pusztítás.  

A természeti szempontból zavart gazdasági, különleges és mezőgazdasági területeken természeti 
érték, a természetvédelem szempontjából jelentős élőhely nem ismert, de a felhagyott 
területhasználatoknak köszönhetően az erdősült és erdősülő területeken új élőhelyek alakulhattak ki 
a zavarást tűrő fajok betelepülésével mind a flóra, mind a fauna tekintetében.  

 

1.12.3.4  Bátonyterenye Város természeti emlékei 

Kőlyuk-oldal  

Kishartyán Természeti érték 0.2 km távolságra a központtól. Meredek 
vastagpados homokkőfal 300 m hosszú és mintegy 30-40 m magas 
kőzetfal. Feltehetően egy lazább üledék kimosásával keletkeztek 
természetes üregek a homokkőfalban, amelyeket elődeink tovább 
mélyítettek. 

Csevice-forrás  

Bátonyterenye - Kisterenye Természeti érték 1.4 km távolságra a központtól. A nyárfaliget közepén 
fakadó forrás enyhén szénsavas és kénes, záptojásszagú vizet ad. 

Fészkelőhely 

Bátonyterenye – Csengerházára vezető út mellett a kitermelt homok, vagy leszakadó falban fecske 
vagy gyurgyalag fészkelőhely található. (A helyszíneléskor nem volt eldönthető.) Helyi védelemre 
javasolt. 

kép: www.wikipedia.hu 

 

http://www.utazzitthon.hu/kolyuk-oldal-kishartyan.html
http://www.utazzitthon.hu/csevice-forras.html


  
 

1.12.3.5 Ökológiai hálózat 

A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei a következők: folytonos folyosó, megszakított folyosó, 
magterület és puffer.  Folytonos folyosók a folyamok és a patakok mente. Megszakított folyosóként 
működnek a település zöldfelületei (erdők, erdő foltok, kertek, parkok, fasorok). A mezőgazdasági 
területek többnyire pufferként működnek.  A nemzeti ökológiai hálózatra vonatkozó előírásokat az 
OTrT tartalmazza, amelyek az OTrT előírásainak elemzésekor kerültek bemutatásra.  

Az alábbi térképen jól látszódik, hogy az ökológia hálózat elemei nemcsak megtalálhatók a 
településen, hanem jelentős területeket fednek le, amely területek fejlesztését az ökológiai hálózat 
elemeinek megőrzése mellett lehet csak megvalósítani. A településrendezési eszközök készítésekor 
figyelembe veendő korlátozásoknak megfelelően kell kialakítani a területfelhasználási kategóriákat, 
valamint az övezeteket és építési övezeteket. A hatályos településrendezési eszközök megfeleltek a 
hatályos NmTrT-ben meghatározott térségi övezeti lehatárolásoknak, amelyek az OTrT és a térségi 
övezetek módosítása miatt felülvizsgálandók.  

 

 

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 



 

   
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

Mint Európa városainak többségében a levegőszennyezés legfőbb oka a közlekedés 
Bátonyterenyében is. Az ipari eredetű légszennyezés hatása már nem meghatározó. A 
közlekedési eredetű levegőszennyezés hatása a 21. sz. utat és a 23. sz. utat összekötő 
belterületi szakaszokon okoz konfliktust. A tehergépjárművek forgalma miatti zaj és rezgés 
ezeken a belterületi szakaszokon a légszennyezésnél jelentősebb konfliktust jelent az ott élők 
számára.  

A patakok vize sajnálatos módon külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, illetve 
szennyvizekkel ugyancsak egyaránt terheltek. A Kisterenyei víztározó a korábbi Tarján-patak 
általi szennyezésnek köszönhetően ma sem használható rekreációs célra. A vízfolyások 
többnyire zavarosak, esetenként színük változik. Ez a vízminőség kedvezőtlenül hat a 
magasabb rendű vízi növényekre és a soksejtű állatokra is. 

A Tarján-pataki víztározó nehézfémekkel terhelt, aminek következtében a környezete nem 
hazsnosíthattó, a szennyezés folyamatos továbbterjed/terjedhet a Zagyván keresztül a 
Tiszába. 

Bátonyterenye esetében a talajvíz szintjének megemelkedése lényegesen komolyabb veszélyt 
jelent például az épület alapozások szempontjából, mint ami a közműhálózatok minőségének 
romlásából általában következne. Ez ellen a csatornák szakszerű építésével, üzemeltetésével 
lehet védekezni, beleértve folyamatos ellenőrzésüket is. 

Bátonyterenye ma is ipari város, az itt működő vállalkozások tevékenysége – különösen az Ipari 
Parkban a Zagyva mellett, – komoly környezeti kockázatokat is jelenthet havária esetén. 

A korábbi több mint évszázados bányászati tevékenységnek köszönhetően jelentős környezeti 
károsodások keletkeztek, amely területek rekultivációja elkezdődött és folyamatos, 
ugyanakkor még mindig vannak rekultivációra váró területek. 

A területhasználat jellege miatt (lévén mezőgazdasági és lakó környezet) megnövekedett az 
igény a jelentkező belvizek azonnali, gyors levezetésére. A csatornák profiljai a terep 
esésének megfelelő lejtésben és méretben lettek kialakítva, a belvízcsatorna víztestek 
szabályozottá váltak, a mélyebb völgyeletekben mesterségesen beágyazásra kerültek. 
Trapézszelvényt, depóniákat, töltéseket, mesterséges (módosított) partszakaszokat 
alakítottak ki, így hiányzik a víztestek mentén a megfelelő pufferzóna illetve természetes 
zonáció. 



A működő gyárak környezetre gyakorolt hatása, környezetterhelése – a szigorodó 
környezetvédelmi elvárásoknak köszönhetően - az utóbbi 10-15 évben kedvezően alakul. A 
privatizáció óta az egyes technológiák környezetvédelmi engedélyei rendeződtek, valamennyi 
tevékenység rendelkezik a működéshez szükséges környezethasználati engedéllyel. Az új 
beruházások tervezésénél már eleve figyelembe veszik a nemzetközi környezetvédelmi 
előírásokat.  

A Magyar Bányászati- és Földtani Hivatal felszínmozgásos területekre vonatkozó adatai: 

   

 

 
 

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2012. évi terve (Összeállította: Hámorné Dr. Vidó Mária, 
Dr. Turczi Gábor, Balázs Regina Jóváhagyta: Dr. Fancsik Tamás, Budapest, 2012. január) 



tartalmazza, hogy az intézet felkészül a szénhidrogén kutatására, amelynek egyik – szakmai 
alapon és a terület státusza alapján – komolyan felmerülő lehetőség a jövőben potenciális 
szénhidrogén kutatási koncessziós terület lehet Bátonyterenye. A Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet 2014. évi terve alapján a 214. III. negyedévi feladatok közül 
részeredménynek tekinti „Bátonyterenye koncessziós jelentésekhez a szénhidrogén-földtani 
és vagyon adatok, a módszertani háttér alapján a részjelentés összeállítása.” A részjelentés, 
illetve a lehetőségnek a vonatkozó területei nem ismertek még, de térségi, akár országos 
jelentőségű tájhasználati konfliktust eredményezhet. 

A Hulladéktároló potenciális veszélyt jelent a környezetre.  

Szorospatak rekreációs célú fejlesztését gátolják a felhagyott bánya omladozó építményei. 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

Egy település szerkezetében és környezetében a zöldfelületek szerepe többrétű, ebből következően a 
zöldfelületi ellátottság meghatározásánál is több szempontot kell figyelembe venni. A zöldfelületi 
rendszer és elemei javítják a város ökológiai adottságait, befolyásolják a városi klímát, levegő 
minőséget. Funkcionális szerepük jelentős, a közparkok, játszóterek egyes használati értékét 
döntően meghatározzák. Nem utolsó sorban a települések, utcák képi megjelenésének formálásában 
játszanak nagy szerepet. 

A városi telepített zöldfelületek kiterjedése meghatározza a városi élet körülményeit a város 
levegőminőségének javításával, a zajártalom csökkentésével. 

A sűrű beépítésből adódóan hősziget jelenség alakulhat ki, ami a lakott területek, ipari területek 
hőmérsékleti többletét okozza. A hősziget effektus érvényesülése a legszorosabb kapcsolatban a 
lakóház-, illetve épületsűrűséggel áll. Általánosan megállapítható, hogy a beépítettség 10%-os 
növelése nyugodt időjárási helyzetben 0,2-0,4 C-os hőmérséklet-többletet jelent egy város belső 
területein. Egy kisebb zöldfelület is képes a városi klíma kedvezőtlen hatásait javítani. A növények 
klímajavító hatása következtében a megfelelően nagy kiterjedésű parkok, többszintes 
növényállományukkal a városi levegő páratartalmának növelésén kívül az átszellőzést is javítják. A 
talajközeli hőmérséklet befolyásolásában még a kifejlett egyedekből álló, kétoldali fasorok is részt 
vesznek, az utak, lakóutcák leárnyékolásával. A város zöldfelületei képesek a levegő kondicionálására 
– a ligetes, árnyékos zugokban lévő hidegebb levegő légáramlatokat indíthat el. 

A település képi megjelenésében, az utcakép formálásában is fontos szerepet játszik a növény. A 
növények változatossá teszik, gazdagítják a városképet, valamint elfedik, eltakarják az előnytelen 
részeket.  

Ezen feladatokat egy település zöldfelületei hatékonyan akkor tudják ellátni, ha zöldfelületek 
rendszert alkotnak. (Egy település zöldfelületi rendszerét az elsősorban kondicionáló hatású 
zöldfelületek szerkezeti és funkcionális kapcsolatban álló összessége képezi kül- és/vagy 
belterületen.) 

Bátonyterenye zöldfelületeinek sajátos hangulatát az adja, hogy a városi szövetben együtt vannak 
jelen a városi épületek körüli parkok, néhány fasor, a külterületi jellegű erdők, rétek „befolynak” a 
beépített területekre, részben ma is elválasztják a történelmi településrészeket. 

Az ’50-es években kialakuló városias részek, lakóterületek szövetében általában jelentős méretű 
parkosított közterületek találhatók, amely természetközeli hangulatot sugall. 

Bátonyterenye zöldfelületi rendszerében mind ökológiai-, mind használati-, mind esztétikai 
szempontból a legfontosabb cél a meglévő zöldfelületek megőrzése, rendezése, fejlesztése 

a kondicionáló felületeket növelni kell 

a zöldfelületek fejlesztése során azok ökológiai szerepére külön figyelmet kell fordítani, kiemelt 
fontosságú a honos és a különleges (telepített) növényzet védelme, az új telepítések során 
lehetőleg honos, a klímaváltozást bíró fajok alkalmazása. 



1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

Bátonyterenye közigazgatási területének növényzettel való borítottsága magasabbnak mondható, 
mint általában más, volt ipari városoké. A település zöldfelületi ellátottsága a közcélú zöldfelületek, 
közkertek, közparkok tekintetében, azok nagyságát, számát, felszereltségét, színvonalát tekintve 
folyamatosan fejlődött az elmúlt években. A rossz zöldfelületi ellátottságot a domborzati 
adottságokból adódódó nehézségek sikerült javítani a magas beépítési arányú lakóterületeken is. 
Ugyanakkor van még hová fejlődnie a városnak mind a lakó, mind a gazdasági területeken belül.  

Bátonyterenye zöldfelületi rendszere összetett, sokféle elemből áll. A zöldfelületek biztosítják a 
település biológiai aktivitását, segítik a levegő tisztulását, kellemes közérzetet és lakható városképet 
biztosítanak a település lakóinak. Vizuális, esztétikai szempontból növelik a település értékét. 
Jelentős kondicionáló hatással bírnak. A város zöldfelületi rendszerét értékes vonalas és felületi 
elemek alkotják:  

Felületi elemek külterületen 

a patakok menti erdős-ligetes állományok, 

közlekedési területek menti úgynevezett közlekedési zöldfelületek – utak telkén belüli 
zöldfelületek 

a kertes mezőgazdasági területek 

az időszakos növényborítottságú szántók 

a jelentős nagyságú erdők 

A településen belüli zöldfelületi elemek 

a közparkok, közkertek 

a lakó- és egyéb területfelhasználási egységek kertjei 

a temetők 

az intézménykertek 

kiskertes lakóterületek kertjei 

sportterületek, sportpályák 

Vonalas zöldfelületi elemek külterületen 

patak menti növénysáv 

út menti cserjés-erdős növénysáv, fasor 

szántók, legelők határán található cserjesáv, fasor 

Vonalas zöldfelületi elemek belterületen 

patak menti növénysáv 

erózió és csúszásveszélyes területek fás-cserjés növényzetsávja 

A vízfelületek akár felületi elemként jelennek meg a tájban, vagy a településen jelentős zöldfelületi 
elemekké válnak. Mind rekreációs, mind kondicionáló, mind ökológiai szerepük jelentős. Hasonlóan 
értékes elemek az erdőfoltok is, különösen, hogy rekreációs és rehabilitációs szerepet is betöltenek a 
térségben. 

(Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a zöldterületek létesítéséről, 
fenntartásáról, használatáról és védelméről szóló 2/1999. (II.25.) önkormányzati rendeletet, ami 
nemcsak a zöldterületekre, hanem egyéb városi zöldfelületekre vonatkozóan is megfogalmaz 
előírásokat.) 



Zöldfelületi ellátottság értékelése, zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái  

A zöldfelületi értékelés történelmi településrészenként történik a lényeges elemeket és 
tulajdonságokat kihangsúlyozva az eltérő fejlődés, elhelyezkedés miatt.  

I. Kisterenye 

A történelmi közlekedési úthálózatra (21. sz. és 23 sz. főút)a  mellett kialakult település, ma városrész 
zöldfelülete elsősorban lakóterületeivel jellemezhető. A lakóterületek körzete további négy 
városrészt foglal magába és hozzátartozik szorosan ötödikként a Kisterenyei víztározó:  

1.a 21. sz. főúttól nyugatra fekvő Kossuth telep városrészt, ami többnyire lakóövezeteket 
tartalmaz,  

2.a 21. sz. főúttól keletre fekvő csaknem egységes Chorintelepet, ami lakóterületeivel csaknem 
lefut a keletre lévő Tarján-patak partjáig, és aminek északi határában kialakult egy jelentős 
gazdasági terület, 

3.a 23. sz. főút két oldalán elterülő „öreg” Kisterenye ősi magját tartalmazó lakó, ipari, gazdasági, 
üdülő és lakóövezeteket vegyesen tartalmazó területrészt, amely felnyúlik a Tarján-patak 
mellett is, és délről csaknem a Kazár-patak határolja. Keleti végében gazdasági területek 
találhatók. 

4.Kis-Maconka a 21. sz. főúttól keletre, Kisterenyétől délre és nyugatra fekvő tvárosrész. 
5.Az egységes Kisterenyét Nagybátonnyal összekötő 21. sz. főút mellett kialakult lakó és 

gazdasági területek sávját a beépítést korlátozó dombok és a patakok határozták meg. 
6.Kisterenyei víztározó 

I/1. Kossuth telep és környéke 

Az északi lakóterületeket felölelő városrész zömmel új építésű családi házas övezet. A városrészben 
távlatosan is elsősorban szabadon álló családi házas, kertvárosias beépítésű lakóterületek fejlesztését 
támogatja a város. A központi részén kialakult középvárosias hangulatot idéző panel lakótelepi 
beépítés mellett az intézményi területek is tudatos várostervezés részeként alakultak ki.  

A zöldfelületi rendszer is nagyon vegyes képet mutat mind a felületi, mind a vonalas elemek 
tekintetében. 

 
https://www.google.hu/maps/place/B
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Lakóterületek  Az utcaképek egységesek. az utcák fásítása hiányzik. Zöldfelületet csak az előkertek 
biztosítanak, aminek rendezettsége, hasznosítása, megjelenése vegyes képet mutat a családiházas 
kertvárosi övezetekben. A lakótelepi rész zöldfelületeinek szerkesztése tudatos, ugyanakkor a 
megvalósítás félbemaradt. Az elmúlt évtizedekben részben romlott az állapppota, az utóbbi 
évekkben azonban tudatos fejlesztések indultak el, de átfogó koncepció nélkül. 

   

Intézményi és szolgáltató területek Jelentős különbségek tapasztalhatók a beépített területek és a 
zöldfelületi elemek arányában, a zöldfelületek kialakításának, fenntartásának, használatának 
minőségében, intenzitásában. Többnyire dísznövényekkel beültetett, extenzíven fenntartott 
gyepfelületekkel borított zöldfelületek és teljesen burkolt felületek közt bármilyen 
zöldfelületkialakítás megtalálható. 

Jelentős zöldterületek A 21. sz. út mellett található a város(rész) legnagyobb zöldterülete, a Nemzeti 
Összatartozás Emlékparkja. A 2014. júniusban átadott parkban több kisebb emlékhely is kialakításra 
került.    

https://www.google.hu/maps/place/
Bátonyterenye  

 



   

Szántó területek A beépített területeket keletről és nyugatról határoló, még megművelhető 
morfologiájú dombos területeken intenzív mezőgazdasági művelés folyik, ami időszakos 
növényborítottságot biztosít a vegetációs időszakon belül. 

Erdőterületek a Bükk-völgyi-patak melletti, Szentkúti-patakig elterülő védelmi és gazdasági 
rendeltetésű, de természetvédelmi oltalom alatt nem álló erdők idős faállománnyal biztosítanak 
fizikai védelmet és ökológiai kapcsolatot. 

Vízfolyások Külterületi részeken természetes patakmederben, természetes növényborítottság mellett 
folynak, míg a beépített területeken az útépítésekkel járó vízrendezéseknek köszönhetően 
szabályozott, burkolt vagy burkolatlaa, vagy részben burkolt mederben folynak a patakok. 

I/2. Chorintelep és környezete 

Funkcióját tekintve a 
városrész kertvárosias 
lakóterület, döntően 
családi házas beépítésű. 
Az üdülő és családi házak 
kertje intenzitásuk, 
kialakításuk tekintetében 
sokszínű. Sok értékes kert 
és nagyon sok szegényes, 
a lakók igényeit kielégíteni 
sem tudó zöldfelület 
található. Összességében 
mégis elmondható, hogy a 
zöldfelületek értékét 
szinte minden kertben 
növeli néhány idős fa. A 
kertvárosi jellegű 
lakóterületek művelt 
kertjeikkel, 
gyümölcsfákkal, bokrokkal 
és a sűrűn telepített 
dísznövényekkel erősítik a zöldfelületi rendszerhez fűződő kapcsolatot. 

A városrészből összességében – a Dobó téren kívül hiányoznak a funkciónak megfelelően használható 
közeterek, közparkok, a közterületi fasorok.  

   

Jelentős zöldfelületi eleme a futballpálya, fejlesztésen ment át az utóbbi években, de közösségi 
zöldfelületi értéke csak a klubb tagjai számára jelentős. 
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I/3. „Öreg” Kisterenye térsége 

Napjaink kis és nagy telkes kertvárosi övezete erős történelmi gyökerekkel rendelkező városrész, 
mely részben 
őrzi a 19. 
századi 
hangulatot. A 
középkori 
településmag 
az idők 
folyamán 
összeépült az 
„újvárossal” de 
így is megőrizte 
sajátos 
települési 
képét, 
karakterét. 

A lakóterület zöldfelület állapota utcánként és épületenként változó minőségű. Fasorok itt sem 
találhatók az utcákban. Ennek részben az utak szűk keresztmetszete az oka. Ahol lehetséges, – a szűk 
utcák ellenére –  több telek előtt található növénytelepítés, ami esztétikai értékét növeli a 
településrésznek, de nem tudja betölteni a zöldfelületi rendszerben elfoglalt szerepét.A városrész 
jelentős zöldfelületi elemei a temető és a domboldalra felkúszó erdőterület, és természetesen a 
kastélykert. Ebben a településrészben található a barokk kastély és a rekonstrukció alatt lévő 
kastélykert. 

Nem található a városrészben közpak, közkert. A vegyes képet mutató lakóterületi zöldfelületek 
mellett jelentős az intézményi területek sem bővelkednek zöldfelületben. A rendezett lakóterülek 
közé itt sok degradált terület is beékelődik, ami a zöldfelületi rendszer egységét megbontja. Sajnos itt 
is hiáynoznak az utcai fasorok, amelyek egységesíthetnék az utcaképet a nagyon vegyes stílusú és 
méretű épületállomány ellenére. A szűk keresztmetszetű utak erre csak néhány helyen adnak 
lehetőséget, de ott sem élnek vele. Egyetlen fasor található a Nemtii út mentén, ahol a 
terepadottságoknak volt köszönhető a fasor telepítésre alkalmas zöldfelület kihasználása. A szűk 
sajnos utcák nem alkalmasak fasorok telepítésére.  

A lakókertek a domoldalak alatt kicsik, vagy csak egy udvarnyira korlátozódnak, ahonnan sok helyen 
pince nyílik a domoldalba, a temető alatt. Az utak déli, délnyugati oldalán azonban a patakvölgyben 
hosszan elnyúlnak a gazdálkodásra is alkalmas szélső/utolsó sorban lévő telkek. 

   

https://www.google.hu/maps/plac
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A templomkert rendezett,  sajnos zöldfelülete nem tölt be közkert szerepet a városrészben. A 
Köztemető egy része intenzív növénytelepítéssel, idős növényállománnyal rendelkezik. A dombtetőn 
található temetőt és templomot a lakóterületektől széles erdősáv váalasztja el, ami tovább növeli a a 
különleges terület zöldfelületi rendszerben betöltött szerepét. 

   

I/5. Kis-Maconka 

A 21. sz. út keleti oldalán található 
városrész. A Tarján-patak 
Zagyvába való folyásánál, a Zagyva 
és vasút közé települt kertvárosi 
lakóterülethez tartozik a Tarján-
patak nyugati oldalán efejlődő 
városrész, amit kiegészít az 
uszoda, aminek nincs közvetlen  
szerves kapcsolata a 
településrésszel, csak kerülővel 
érhető el a 23. sz és 21. sz főút 
felől. A településrész utcái 
rendezettekkeskeny erdősávszerű 
fásításokkal körbevett, amelynek 
egy része a potenciális 
növénytársulás puhavás ligeterő fajait tartalmazza. Több kihasználatlan, műveletlen zöldterületnek 
alaklmas területe található a „városszigetben”. 

A lakóterülettől teljesen eltéő karakterű környezetben található a városi uszoda a benzinkút és a 
sportpályák szomszédságában a Zagyva túsó partján. A jellemzően burkolt felületekből álló 
intézményterületeket extenzíven fenntartott gyepterületek veszik kürül egészen a 21. sz. főútig. Fás 
szárú növény csak kevés atalálható a MOL kút védelmének biztosítása érdekében. Ide települt az 
egyik áruházlánc is, ahol a parkoló környezetében ugyan cserjék és fák is elültetésre kerültek. (Sajnos 
az OTÉK előírásait: 4 db parkolóként egy fa – nem siketrült teljesíteni. 

  

I/5. Kisterenye déli lakóterület 

A 21. sz. út nyugati oldalán található városrész a városi településszövettől kicsit elszakadva Kisterenye 
felől megközelíthetően, de Nagybátony városrész szomszédságánan található A városrészt nyugatról 
erdők veszik körül. A morfológiához és a meglévő főúttal „párhuzamos” egyutcás településrész 
alakult ki. Alapvetően kertvárosias lakóterület, délről gazdasági területtel zárulva. 

A családiházak mögött lévő kertek mérete változó a településrészben. Az apró kertek mellett 
megtalálhatóak a nagy kertek is. Ezek megőrzése javasolt a telkek aprózódása, a beépítés 
intenzitásának növelése nem javasolt.  A lakóterületeten a növénytelepítésből is látszik a sokrétű  
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zöldfelülethasználás igénye. A 
településrészben az intenzív 
fenntartás ellenére több helyen 
szükség lenne a növényállomány 
frissítésére, a burkolatok 
felújítására.  

Fasorok itt sem találhatók az 
utcában. Néhány telek előtt 
található pár darabos fasorszerű 
telepítés. 

A településrészben nem található 
közkert, ezért az itt élők közparki 
igényének kielégítésére, tovább 
kell erősíteni az utcák zöldfelületi 
intenzitását egységes fasor 
telepítésével. A fözkerti/közparki 
funkció kialakítható a szántásra alkalmatlan vizes, 21. sz. útig húzódó, sással, gyékénnyel borított 
területen is. 

 

Az utca végén található gazdasági terület régi és új épületekkel bővült, bővül, de a zöldfelületek 
kialakítása csak a régi területeken található, ahol az elhanyagolt területen csak az idő faállomány 
értékes. 

 I/6. Kisterenyei víztározó és környezete 

A  víztározó a város Salgótarján felé kivezető út mellett a város északi részén található a gazdasági 
területektől 
még északra. A 
komplex 
hasznosítású 
víztározó 
évtizedeken 
keresztül 
nehéz-
fémekkel is 
szennyezett 
vízzel 
terhelődött, 
melyek a 
leülepedett 
iszapban a 
tófenéken akkumulálódtak, így annak környezetvédelmi revitalizációja indokolt. Ezt erősítette meg a 
múlt évben jóváhagyott megyei területfejlesztési koncepció is. A szennyezettség mértéke miatt a 
maconkai víztározóhoz képest jócskán alalmarad a víztározó hasznosítása. Környezetében intenzív 
hasznosítású szántó területek találhatók. A 21. sz. út felé kisebb erdőfoltok törik meg az egyhagú 
mezőgazdasági tájat. Az erdőgazdálkodási területeken zömmel középkorú erdők találhatók.  
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II. Maconka 

A domb, amelyre a városrész épült a település legmagasabban fekvő területe így a sziluett-képzésnek 
is a legmarkánsabb eleme lehetne a nagybátonyi részben lévő lakótelepi házak nem akadályoznák 
meg ezt. A kertvárosi lakóterület sok hagyományos épületet és velük együtt a hagyományos 
telekszerkezetet is megőrzött a 23. sz. út mentén, aminek kialakulásában a terület morfológiája 
játszott jelentős szerepet a középkortól a XIX. századig. A településrész északi részén található a 
rekreációs hasznosítású, de alapvetően árvízvédelmi víztározási céllal létrehozott víztározó. 

II/1 Maconka-lakóterülete 

Az egyik legmagasabb pontján a városrésznek a középkori alapokon épült templom áll kis terecskével. 
A közelben lévő üzletek, szolgáltatások, óvoda kisebb alközponti szerepet töltenek be. Az alközponti 
területet erősíti, hogy saját temetővel bír a településrész. A közelben lévő nagybátonyi központi rész 
elérhetősége miatt nincs szükség hangsúlyosabb alközpontra településrészben. 

  

A városrész legnagyobb kiterjedésű „közösségi” zöldfelületét a templomkert és a maconkai temető 
biztosítja. Az egyéb zöldfelületek a kertek, és a kertek mögött található mezőgazdasági területek. A 
XX. századi lakóterületi részek telkei kisebbek, gazdálkodásra már kevésbé, vagy nem alkalmasak. 

A városrészben is 
hiányoznak a 
fasorok, pedig itt 
több utcában 
és/vagy 
utcarészlet 
esetében is 
lehetőség volna 
fasor telepítésére, 
intenzívebb 
zöldfelület 
kialakítására. 
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II/1 Maconka-víztározó környezete 

A Zagyva vízének felduzzasztásával létrejött víztározó első feladata az árvízvédelem: a tározó 
Bátonyterenye bel- és külterületét, a térség lakóinak vagyonát védi.  Második prioritás az 
ivóvíztermeléshez szükséges nyersvíz lehetőség szerinti folyamatos biztosítása. Harmadik, 
járulékos elemként jelenik meg a rekreáció, azon belül pedig nevesítve a szabadidős- és 
sporthorgászati hasznosítás, mint lehetőség.  
A víztározó az 1990-es évektől kezdve folyamatos fejlesztésen megy keresztül. 2011-ben 
fejeződött be egy nagyobb léptékű fejlesztés Európai Uniós támogatás segítségével. Ennek 
köszönhetően a víztározó környezete nemcsak megerősödött horgászparadicsomi 
mivoltában, hanem a tájba való illesztése, illeszkedése is sikeresnek mondható. A 90-es 
évekig csak gáttal körbevett területet látni  mind a körbeölelelő dombokról, mind a 23. sz. 
főútról. Mára a fatelepítések és környezet kialakítása is érvenyesül a Nemtivel határos 
területen, ahol a környező földeket a területek morfológiájának megfelelően ma is 
megművelik. Többnyire szántó területek, de felhagyott gazdálkodású, természetközelivé 
rehabilitálódott vizes, nádas területek találhatól a víztározó közelében. 
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III. Nagybátony 

A városrész 
ugrásszerű 
fejlődése a 
bányászati 
tevékenység 
erősödésével 
indult meg. A 
bányászatnak 
köszönhetően 
vált ipari 
kisvárossá, ahol 
a 50-es, 60-as, 
70-es évek 
építészeti 
városépítészeti 
korszakai nyomonkövethetőek mind az épületek, mind a környezetük, zöldfelületük tekintetében. 

Nagybátony zöldfelületi rendszerének értékeléséhez is több részre kell bontani a városrészt. 
1.  Városközpont és Mátra lakótelep 
2. Nagybátony magja és a sporttelep 
3. Zagyvapart 
4. Dózsa telep 
5. Nagybátony déli része és Felsőlengyend-puszta 

III/1.  Városközpont és Mátra lakótelep  

A városrész  Nagybátony északi részén, Maconka keleti lejtőjén, a két városrész összekötésének 
erősítéseként jött létre. Jól tervezett nagyvárosias lakóterület panel házakból áll a ’70-es ’80-as 
évekből. A lakótelep 
többnyire extenzív 
gyepes felületekkel, 
északi szélén és a 
városház 
környezetében fásított 
területekkel is 
rendelkezik. 

A növényállomány 
állapota és 
fajgazdagsága 
fejlesztésre szorul. A 
jelentős 
gépjárműállomány 
miatt nagy burkolt 
felületek találhatók az épület közelében a parkolás biztosítása érdekében. A lakóterületi közparknak 
nem minősíthető zöldfelületek csak néhány esetben tudnak minimális közparki funkciót betölteni. 
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Többségében szükség van az épületek közt a zöldfelületek fejlesztésére a  az út forgalmának 
környezetterhelő hatásainak csökkentése, és a mikrokörnyezet javítása érdekében. A dimbes-
dombos, részben beerdősült terület izgalmas, rekreációra alkalmas területté alakítható. 

III/2. Nagybátony magja és a sporttelep 

Bátonyterenye legnagyobb összefüggő lakótelepe az ’50-es és ’60-as években épült. A 23. sz. út és a 
vasút közé „ékelődött” bányász városrész a szocialista iparvárosokra jellemző tervezettség és 
egységes építészeti koncepció, a közös történelmi gyökerek alapján határozható meg. Északon a 
városközponthoz kapcsolódik, nyugaton a vasút határolja, keleten a Maconka városrész domboldalai 
határolják, délen található a Nagybátonyi sporttelep és az ipari városra emlékeztető, részben 
felhagyott ipari területek a vasút mellett 

Zöldfelületi szempontból a 
városrész egységesnek 
mondható. Az utcákat 
gyönyörű platán, juhar, hárs... 
fasorok szegélyezik, amely 
sajátos hangulatot 
biztosítanak a lakóterületen. 
Az úszótelkek közti 
zöldfelületek szépek, de az 
'50-es '60-as években 
kialakított köz-, zöld- és 
pihenőterületek átfogó 
rehabilitációja időszerű lenne. 
Jelenlegi állapotukban nem 
tudják betölteni szerepüket. 

Az intézmények zöldfelületei 
többnyire a lakóteleppel egy időben épülve alakultak ki. Növényállumányuk - elsősorban koruk - 
miatt különösen értékes, de funkciójukanak megfelelően, a növényállomány megtartásával 
fejlesztésre szorulnak. A főút melletti növényállomány és zöldfelület fentartás szemmel láthatóan 
intenzívebb, mint a társasházakká alakult épületek közti, közparkként, közkertként működő 
zöldfelületek. Utóbbiak nahyon vegyes képet adnak a lakóközösség hozzáállásától függően. Vannak 
nagyon szépen karbantartott és nagyon elhanyagolt zöldfeleletek egyaránt. Az úszótelkek közti 
zöldfelületek szépek, de az '50-es '60-as, ’70-es években kialakított köz-, zöld- és pihenőterületek 
átfogó rehabilitációja időszerű lenne. Jelenlegi állapotukban nem tudják betölteni szerepüket. 

A sporttelep elsősorban  a gyepes futballpályából áll., ami intenzíven fenntartott, kihasznált 
rekreációs felület.  
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III/3. Zagyvapart 

A 21. sz út és a vasút út által határolt városrész 
igen vegyes területhasználatot és zöldfelülettel 
bír, amit északról délra ketté szel a Zagyva. A 
beépített városrészek hol a bal, hol a jobb 
partján épültek meg.  

Itt talűálható a város szennyvíztisztítója, 
felhagyott és barnamezős beruházásként 
újjáéledt ipari, gazdasági területek, valamint a 
Kecskés-patak és Zagyva torkolatánál megépített 
lakókolónia az '50-es '60-as évekből.  

A zöldfelületi ellátottság és minőség a 
tulajdonostól és a funkciótól függ a gazdasági 
területeken és a földszinztes családiházas 
területen egyaránt. A terület mind a 21. sz. útról, 
mind az arról bekötő Ózdi útról egyaránt 
elhanyagoltnak, rendezetlennek tűnik, de a 
városrész belső, gazdasági területi részei 
zöldfelületi szempontból rendezettek. Összességében kevés a fa, és a fás szárú nővény. Többnyire 
gyepes, vagy a Zagyva partara jellemző vizes élőhelynek megfelelő természetközeli területek 
találhatók az ember zavaró hatását jelző degradálódást elindító gyomnövényekkel vegyesen. 
Szerencsére az invazív fajok a településen még nem terjedtek el. A Zagyvapart mentén valamennyi 
beépített területen a növényállomány megtartásával fejlesztésre szorul a zöldfelület. 
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III/4. Dózsa telep 

Bátonyterenye  új építésű városrésze, ami Nagybátonytól délre, Pásztó irányában a vasút 
mellett került kialakításra. A szabályosan kiosztott telkekkel rendelkező kertvárosi terület jellemzően 
szintén nem rendelkezik intenzíven fenntartott zöldfelülettel rendelkező közterületekellel. 
Zöldfelületi kapcsolatait a családiházak kertjei biztosítják, amik kialakítása teljes mértékben változó 
minőségű, és igényű. Közpark, közkert nem található a városrészben, de csodálatos környezet veszi 
körül. 

  

 

A megművelt mezőgazdasági 
területen kívül idős erdők 
övezik a lakóterületet a 
Kecskés-patak völgyében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.hu/maps/pla
ce/Bátonyterenye 

 

https://www.google.hu/maps/place/
https://www.google.hu/maps/place/


III/5. Nagybátony déli része és Felsőlengyend-puszta  

 A bányászat 
által indukált 
fejlődést 
megelőzően 
Nagybátony 
déli részén 
volt 
eredetileg a 
kialakult 
településközp
ont.  A mai 
városházának 
megfelelő 
központ körül 
kialakjultak a 
lakossági szolgáltatások (pl. iskolák, rendelő, gyógyszertár, szociális létesítmény, posta, boltok), 
valamint múzeummal és templommal is rendelkezett. Nagybátony déli része az elmúlt évtizedekben 
átalakult, fejlődött. Néhány funkciójú épület hosszú évtizedek óta megmaradt, míg mások 
átalakultak. A lakóházak a főúttól beljebb, szervízút mellett találhatók. A hosszan elnyúló egykori 
településközpont mindig kevés zöldfelülettel rendelkezett, rendelkezik, annak ellenére, hogy a 
helyszűke nem korlátozta annak kialakítását. Felsőlengyend városrészt elérése előtt több lehetőség is 
nyílik közkert létrehozására. 

Felsőlengyend-puszta felé elforduló út azonban egészen más léptékű városrészt mutat meg. A régi 
városrész földszintes kis házaival, szűk kanyargó utcáival megőrizte a múlt századi településképet. Itt 
még egy rövid szakaszon nyírfasor telepítésére is sor került. A feltehetően korábban piacként 
működő terület ma parkolóként és hasznosított. A városrész elérve azonban olyan keskeny utcák 
találhatók, ahol sok helyen a járda is hiányzik, zöldfelület kialakításra nem volt hely. A kertek 
zöldfelületeivel kapcsolódik a zöldfelületi rendszerhez, amelynek itt is jelentős részét idős alkotja 
erdőállomány. Az erdők kedvező körülményeket biztosítanak a lakóterület körül. 

A településrész keleti irányban terjeszkedett egészen a Felsőlengyend-patakig, ahol intenzíven 
beépített tanyagazdaság található.  
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IV. Szarisznyó 

Napjainkban is üdülőterület a 
városrész, ahol él is néhány 
család.  A szórtan beépített 
domboldal szintén páratlan 
szépségű völgyben fekszik.  

Szarisznyó területén 83 db 
parcellát alakítottak ki, aminek 
területe 800-1200 m2. A 
terület megközelítése a 
Szorospatakra vezető útról 
történik A hosszú keskeny 
telkeket, nagy, intenzíven ápolt 
zöldfelület jellemzi. A 
növényállomány, idős, szép. Az 
utak burkolatlanok. 

 

   

 

V. Szorospatak 

Az egykori bányatelep, 
mint annyi más kis 
„település” jellegzetes 
bányászkolóniaként épült 
fel az egykori bánya 
helyszín közelében. 

Nagybátonyban  a 
bányatelepek több 
kilométerre alakulnak ki az 
anyaközség határában 
(Katalinbányatelep, 
Szorospatak, 
Központitelep). 

A vályogházak közt kirívóak 
a két szintes kőépületek. 

Egy két fejlesztés elindult a 
telephelyen. Az erdei iskola/ifjúsági park, a sportpálya karbantartott. 

A legtöbb épület elhagyott és az itt élők közül sem gondozza mindenki a kertjét.  A legtöbb 
telket/portát felveri a gyom, az erdő, a természet visszahódítja a területeket. 
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VI. Szúpatak  

Szúpatak 1461 Azzywpatak névalakban található a forrásokban. A török portyák egyik célpontjává 
vált a Zagyva völgy, ennek következménye volt, hogy az 1550-es években Nagybátonyt, Maconkát 
többször felégették, Szúpatakot mintegy 100 évre lakatlanná tették. Szúpatak földjét maconkai 
jobbágyok bérelték előtte. Az újratelepítés során nagyrészt a volt őslakosok jöttek vissza a környékre, 
kivétel Szúpatak, melyet 1740 tájékán Lucsatyinbol jövő szlovák családok népesítettek be. 

Az erős történelmi gyökerekkel rendelkező városrész őrzi a 20. század eleji hangulatot. A település 
ma pici elhagyott falunak tűnik. Zöldfelületi szempontból a település nem sokban különbözik a a 
többi városrésztől. A kertek a tulajdinos igényesséhgétől és fizikai erejétők függően  

rendben tartottak, vagy 
elhanyagoltak. A környező 
dombokon részben 
szántóföldi művelés folyik, 
részben legeltetéssel 
fenntartott területek 
láthatók. Nincsenek 
közparkok, játszóterek. 

A temető is elhanyagolt, 
pedig sok sírt gondoznak a 
hozzátartozók. 
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www.panoramio.com    

 

VII Ipari park 

Leginkább a funkcionális egybetartozás és a hasonló jellegű fejlesztési elképzelések határozták meg a 
városrész területeinek együttes kezelését. 

A 21. sz. út két oldalán 
eletrülő ipari park jelentős 
foglalkoztatási igénnyel 
működő üzemeket tartalmaz. 
A Zagyva partján épülő 
üzemek, gyárak jól 
megközelíthetők a városon 
kívül, ugyanakkor 
meghatározó tájképi elemek 
a környező dombokról. A 
telephelyek mérete, kora és 
finkciója vonatkozásában 
különböző minőségű 
zöldfelületekkel 
rendelkeznek. A régebbi 
telephelyek környezetében idős fák és cserjék is találhatók, míg az új telephelyek körül többnyire 
gyepes felületek, fiatal cserjék találhatók a magas arányú burkolt felület mellett. 

Mind a telekhatárok mentén, mind a belső úthálózat mentén van lehetőség a zöldfelületek 
minőségének és mennyiségének növelésére. Fasorok telepítésével, nemcsak ellensúlyozni lehet a 
klimatikus változások okozta nyári hőséget, hanem a kialakult munkakörnyezet is kedvezőbbé válik.  

A környező  nagy táblás szántóterületeken hiányoznak a fasorok, mezsgyesávok, csak a vízfolyások és 
a vasút menti cserje és faállomány szakítják meg a beültetett területeket. 
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1.14. Az épített környezet vizsgálata 
 
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 
 
1.14.1.1. A település szerkezete helyi sajátosságok vizsgálata 
 
A város egyik legnagyobb problémája az igen rossz városszerkezetből fakad. A múltban különálló, 
négy településrészből összeolvasztott Bátonyterenye településszerkezetében mind a mai napig 
megmaradt  a településrészek  közötti széttagoltság. Ez különösen a két legnagyobb korábbi település 
Nagybátony és Kisterenye esetében jelentkezik komoly problémaként. Bár ezek egymáshoz 
légvonalban nagyon közel esnek, azonban közúti kapcsolatuk nem megoldott. A település 
fejlesztésében már évtizedekkel ezelőtt fontos cél volt a városrészeket összekötő út megépítése, ez 
azonban a gazdasági recesszió és a város fejlesztésének egyéb égető fontosságú tényezői miatt nem 
valósult meg. Így a mai napig Bátonyterenye két, olyan egymással csaknem azonos rangú 
településrésszel rendelkezik, melyeknek közlekedési kapcsolata nem megoldott. Ez főleg a 
városközpont elérése esetében válik nyilvánvalóvá, mely területileg a Nagybátonyi városrészben 
található, viszont nagyon közel esik a Kisterenyei városrészhez, azonban utóbbiból csak bonyodalmas 
kerülővel érhető el, a 21-es számú, vagy a 23-as számú, amúgy is leterhelt főút igénybevételével. 
Továbbá, aki a Kisterenyei városrészből a városközpontba akar eljutni, annak végig kell haladni a teljes 
Nagybátonyi városrészen, bármilyen irányból is közelíti meg azt, ez szintén komoly zaj- és 
porszennyezést jelent ennek a városrésznek. 
Szintén jól szemlélteti a mára már tarthatatlan állapotot, hogy a két városrész fejlesztése gyakorlatilag 
teljesen külön utat kell, hogy járjon, annak ellenére, hogy a távolság közöttük elenyésző, ami a 
komplex fejlesztésüket tenné lehetővé. Amennyiben a Nagybátonyban található városközpontban 
történik valamilyen fejlesztés, abból a Kisterenyei városrész lakossága csak közvetve részesül, és 
ugyanez fordítva is igaz. A Kisterenyei városrészből közúton jelenleg 5-10 perc alatt érhető el a 
város központja, csaknem ennyi idő alatt viszont a közeli megyeszékhely is elérhető a Kisterenyei 
városrész lakosai számára. Fontos tehát, hogy mielőbb megépüljön a két városrészt összekapcsoló 
észak-déli összekötőút, melynek pozitív hatásaiból mindkét városrész, és a kistérség is részesülne. 
Nemcsak az elérhetőség javulna, hanem a két városrész által nyújtott funkciók (oktatás, 
művelődés, sport, rekreáció, kereskedelem, szolgáltatás, közigazgatás, egészségügy) is elérhetőbbé 
válna a város teljes lakossága számára.  Ezzel elérhető, hogy az egyes városrészekben végrehajtott 
fejlesztésekből ne csak az adott városrész lakossága, gazdasága részesedjen, hanem végre a 
város teljes egésze, ezzel is segítve egy erős kistérségi központ kialakulását, a térség gazdasági 
és társadalmi felzárkózását, fenntartható fejlődését. 
 
Bátonyterenye 4 kisebb település összevonásával jött létre. Ezen korábbi települések (Nagybátony, 
Kisterenye, Maconka és Szúpatak) komplett várossá szervezése az elmúlt húsz év alatt sem volt 
maradéktalanul sikeres, főként közlekedési hiányosságok és egy központi, funkciógazdag városmag 
hiánya miatt. Utóbbi kialakítására az elmúlt években tett kísérletek biztató jövőképet vetítenek elő. A 
korábbi Nagybátony területén egy jelentős üres területen indult meg a régebbi városfejlesztési 
elképzeléseknek megfelelően a központ kialakítása, melyhez a tervezett észak-déli összekötő úttal 
Kisterenye városrész is csatlakozni tud. A régebbi Maconka noha megőrizte falusias jellegét, de már 
gyakorlatilag összeépült Nagybátonnyal, így külön városrészként nem lehet értelmezni. Szúpatak kis 
területéből adódóan szinten nem felel meg egy városrésszel szemben támasztott követelményeknek, de 
a város központi területeitől távol esik, így önálló településrészként a jövőben is megmarad. Ezáltal 
Bátonyterenyén jelenleg két városrész különíthető el, Kisterenye és Nagybátony. A város déli részén 
található a Nagybátonyi városrész, míg a Kisterenyei városrész a település északi végében, a 21-es főút 
mentén fekszik, a főút félbevágja azt. A két városrészt jól elkülöníti a közöttük húzódó jelenleg be nem 
épített terület, amin a későbbiekben a két városrészt összekötő útnak kell elhelyezkednie. A korábbi 



 

önállóság mindkét városrészen meglátszik, mivel jelenleg is működnek bennük alközpontok, melyek 
azonban a jelenleg kialakítás alatt álló központi városmaggal nem azonos értékűek, a múltban sem 
voltak azok. A két alközpont közül a Kisterenyei városrészben jelentősebb szerepe van az alközpontnak 
(mivel a városrész távolabb esik a központtól), de a Nagybátonyi városrészben lévő ún. Déli alközpont 
funkcióbővítése is indokolt, mivel ez teremti meg a területi összeköttetést Nagybátonyi városrész „Falu” 
elnevezésű településrészével. 
 
A Kisterenye városrész:  
Sokáig ez a városrész volt a környék legnagyobb települése. A városrész fejlődését az 1857-ben 
megkezdett szénbányászat tette lehetővé. A korábban kicsi vásártartó falu határában fellelt szénvagyon 
kiaknázására az ország számos helyéről érkeztek munkások, ami lakosságszám növekedéshez 
vezetett. A településrész fejlődését segítette az is, hogy a MÁV első vasútvonala Hatvan-Losonc vonal 
keresztülhaladt rajta, így már korán bekapcsolódott a közlekedési hálózatba. 1868-ban indult be a 
széntermelés nagyüzemi formája, mely elősegítette a falucska további fejlődését. A bányászat magával 
vonzotta az ipar megjelenését is, mely már döntően a XX. századra volt jellemző. A városrészben 
hamarosan az intézményhálózat is kiépült, az oktatási, az egészségügyi és a közigazgatási 
intézmények fejlődtek.  
A fellendülő ipar és bányászat munkások százait vonzotta a településre, így nekik lakóházak kialakítása 
vált szükségessé. Így alakult ki a Chorin-telep és a Kossuth-telep, melyek rendezett, párhuzamos 
utcákból felépülő lakóterületek. Ezek a városrész északi részén találhatók, a 21-es főút választja el 
őket. A két telep közelében található az egyik bányaterület, mely mára a bánya megszűnése után, 
kizárólag ipari funkcióval rendelkezik. Azonban a terület közlekedési infrastruktúrája nem teszi jelenleg 
lehetővé, hogy fejlett ipar alakuljon ki a területen, bár fejlesztések jelenleg is zajlanak, a jövőben csak 
az úthálózat fejlesztésével képzelhető el, hogy az iparterület megfelelően funkcionáljon. 
A településrész másik fontos körzete a régi „falu” rész, mely a korábban önálló Kisterenye központja 
volt. Itt összpontosultak a szolgáltatások, a kereskedelem, a közigazgatási funkciók, valamint a 
kulturális élet is, mely főként a közeli műemlék kastélyra alapult. Itt található a Kisterenyei Vasútállomás, 
melynek a közelében egyéb vasúti épületek is található, ezek a MÁV legrégebbi állomás és kiszolgáló 
létesítményei közé tartoznak, fejlesztésük és felújításuk időszerű, de ez csak a vasúttársasággal 
közösen képzelhető el. A vasútállomásról indul még a 84-es számú Bátonyterenye-Kál-Kápolna 
vasútvonal is. A városrész templomai és temetője is ezen a területen található.  
A Kisterenyei városrész fontos területe még a 21-es főút mentét követő, a Chorin-telep és a Kossuth-
telep déli része által határolt főként lakóterületi funkcióval rendelkező településrész, melynek jelentős 
része Bátonyterenye északi alközpontja. Az itt jelenlévő funkciók közé tartozik az oktatás, a 
kereskedelem, a közszolgáltatások, távolsági autóbusz megállója miatt közlekedési szerepe is jelentős. 
Ez a terület a városfejlesztés egyik helyi csomópontja. Kívánatos, hogy a városrész központja, a 
település ezen alközpontja minél gyorsabban fejlődjön, ezt segítené az is, ha a két városrészt 
összekötő út megépülne, mivel így olyan funkciók is települhetnének ide, melyekre a Nagybátonyi 
városrészben is igény mutatkozik. A tervezett déli-északi összekötő út egyébként pont a két városrész 
központját kötné össze, vagyis azokat a területeket, melyek városrészi szinten a legjobban 
megközelíthetők. 
A városrész két közlekedési tengely mentén fekszik, észak-déli irányban a 21-es számú főút és a 81-es 
számú Hatvan-Salgótarján vasútvonal halad, míg a kelet-nyugati tengely a 23-as számú főút és a 84-es 
számú vasútvonal. A 21-es főút az Északi alközponton halad át, míg a 23-as főút a városrész régi 
központján fut keresztül. A két főút egy forgalmas csomópontban találkozik a városrész déli peremén. A 
városrész jelentős szerkezeti eleme még az észak-déli irányban végighúzódó Tarján-patak is, illetve a 
Kisterenye északi határában a patak felduzzasztásával kialakított Újlaki(Északi)-víztározó. 
A városrészben egy szegregátum jelölhető ki, a Várhegy út és Dankó út környéke. 



 

A Nagybátony városrész:  
Bátonyterenye másik jelentős városrésze igazából tovább bontható három településrészre, a korábbi 
Maconkára, Nagybátonyra és Szúpatakra. Ebből Maconka és Nagybátony mára már teljesen 
egybeépült, míg Szúpatak pedig lényegesen távolabb esik a központi településrésztől. A városrész 
fejlődését is eme három korábbi település fejlődésével lehet elemezni. A Kisterenyén megindult 
bányászat súlypontja lassan Nagybátony irányába tolódott, ahol a bányászat fejlődését csakhamar 
követte az ipar kialakulása is. Nagybátonyban az ötvenes években indult el a nagyarányú betelepülések 
hatására egy új városrész kialakítása, ekkor épült fel a „Bányaváros”-nak nevezett településrész, mely a 
város mai központjaként értelmezhető, 1964-ben épült össze a korábbi Maconkával. A négy 
településrész egyesítése a nyolcvanas években történt meg, ekkor már nem Kisterenye volt a nagyobb, 
hanem az akkoriban fejlettebb Nagybátony. Azonban még ebben az évtizedben komoly válságba került 
a szénbányászat, a kitermelés egyre gazdaságtalanabbá vált, a rendszerváltás követően pedig meg is 
szűnt a maradék szénvagyon kitermelése. A döntően bányászatra és iparra települt városrész így 
komoly hanyatlásnak indult. Ez még ma is megmutatkozik az épületek állagában, a közösségi terek 
leromlott állapotában, a rendezetlen, a településképet jelentősen elcsúfító ipari létesítményekben.  
Bár Maconka, Szúpatak és Nagybátony egységes városrészként értelmezendő, azonban jellegükben 
eltérő településrészek. Maconka máig megőrizte falusias jellegét, a településrészen sok funkció nem 
összpontosul, néhány kereskedelmi egység működik, illetve egyházi funkció található még itt, bár a 
templom befogadóképessége nem túl nagy, inkább idegenforgalmi jelentsége van. A késő románkori 
templom jelentős műemléke a városrésznek és a településnek is egyben. Maconka másik jelentősebb 
idegenforgalmi vonzereje a településrész keleti részén, a Zagyva felduzzasztásával létrehozott halastó, 
illetve víztározó. A tó már most is komolyabb vonzereje a környéknek, jövőbeni tervezett fejlesztésével 
pedig a város legjelentősebb idegenforgalmi pontja lehet. Szúpatak a XX. század elején kiépült 
településszerkezete különleges érték, melynek megőrzésére törekedni kell. A városrész ezen területe 
zsákfalu jellegű, ennek feloldását tervezte az önkormányzat. Szúpatak palóc házainak, és népi 
építészetének megőrzése fontos fejlesztési elképzelés. A településrészből egy jó adottságokkal 
rendelkező üdülőfalu alakítható ki, mivel jelenleg sok kiüresedett, elhagyott lakás található itt. A 
Nagybátonyi városrész legnagyobb és legjelentősebb része maga a régi Nagybátony, a korai „falu” 
résszel és az ötvenes években kiépült Bányaváros résszel. A bányavárosi részben épült ki pár éve az új 
városközpont, melynek funkciókkal való megtöltése igen sikeres volt. Ide települt át a városháza, a 
posta, egy kisebb bevásárlóközpont is nyílt, illetve zöldterület rekonstrukció is történt, valamint 
megtörtént az észak-déli összekötőút első szakaszának kialakítása is – erre fűződnek fel a különböző 
funkciót betöltő újonnan kialakított épületek. Nagybátony északi területe az Ózdi út, mint tengely 
mentén alakult ki, a déli része, vagyis a régi falu rész pedig még a mai napig magán hordozza a falusias 
jellegét. Jelentős területen ipari, illetve a korábbi bányához tartozó létesítmények állnak, a 
településképet rontó hatásuk jelentősnek nevezhető, illetve nagyrészt elválasztják a régi „falu” részt és 
a Bányaváros területét.  
A Nagybátonyi városrész nagyobb része nincs közvetlen összeköttetésben főúttal, a lakó és 
iparterületeket közrefogják a 21-es és a 23-as számú főutak. A városrész legforgalmasabb útja az Ózdi 
út és a Béke út, illetve ezek közvetlen folytatása. A 81-es számú Hatvan-Salgótarján vasútvonal is 
áthalad a városrészen, de a vasútállomás igen kedvezőtlen helyre lett telepítve. A városrészben 
található a település autóbusz-pályaudvara, bár igazából a városnak nincs kifejezetten a térség 
autóbusz közlekedésben kiemelt szerepe. A 84-es számú vasútvonal a városrész észak-keleti, keleti 
oldalán fut végig, a Maconkai víztározó mellett. 
A városrészben egy szegregátum található: Szorospatak, mely főleg kedvezőtlen elhelyezkedése révén, 
a jelentős ipari és bányaterületek miatt került rossz helyzetbe. Idegenforgalmi lehetőségei azonban 
jelentősek, mivel egyrészt a múltban már történtek erre irányuló fejlesztések, másrészt jelenleg is 
működik egy ifjúsági tábor. Továbbá a városrész ezen területéről könnyen elérhető a Mátrai Tájvédelmi 
Körzet, illetve számos turistaút indul innen a hegység belsejébe, akár erre alapozva is megindulhatnak 
a szegregátum kialakulását megakadályozó cselekvések. 



 

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 
minőségi osztályok 

 

A mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földek minősége a talaj természetes termőképességének, valamint 
a terméseredményre hatással lévő egyéb tulajdonságoknak a függvényében különböző. Az azonos művelési 
ágban hasznosított területeket, a talaj különbözőségének megfelelően nyolc minőségi osztályba lehet sorolni. 
A közigazgatási terület területhasználat alapján a település területén az eltérő rendeltetésük szerint belterületi és 
külterületi részek különböztethetők meg. A belterület a 1081,5 ha, külterület 6800,6 ha. 
Az ingatlan-nyilvántartás a külterületi ingatlanokat az alábbi művelési ágakba és minőségi osztályba sorolja: 
szántó 3-8, gyep(rét) 4-6, kert 5-6, legelő 3-7, gyümölcsös, erdő 3-6, minőségi osztályúak. 

 
 

 

 
 

 
 

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
Az alábbiakban Bátonyterenye Város hatályos Településszerkezeti terve szerinti beépítésre szánt és beépítésre 
nem szánt területei - általános és sajátos építési használatuk szerint - az alábbi területfelhasználási egységek 
szerint kerülnek felsorolásra. 
Bátonyterenye összterülete: 80,09 km2. 
Beépítésre szánt területek Beépítésre nem szánt területek 
 Lakóterület 

- nagyvárosias (Ln) 
- kisvárosias (Lk) 
- kertvárosias (Lke) 
- falusias (Lf) 
- tartalék (Lt) 
 Vegyes terület 
- településközponti vegyes (Vt) 
- központi vegyes (Vk) (alközpont) 
 Gazdasági terület 
- kereskedelmi, szolgáltató /Gksz/ 
- ipari /Gip/ 

 Üdülőterület 
- üdülőházas /Üü/ 
- hétvégi házas /Üh/ 

 
 Különleges terület (K) 
- kastély, kastély park 
- szociális otthon  
- temetők 
- sportterület 
- szabadidő park 
- bányák 
- szeméttelep 

 közlekedési és közmű-elhelyezési (KÖ) 
 
 zöld (Z) 

 
 mezőgazdasági (M) 

 
 vízgazdálkodási (V)  

 
 erdő (E) 

- védelmi erdő (védő, védett) (Ev) 
- gazdasági erdő (Eg) 

egészségügyi-szociális, turisztikai (Ee) 



 

 
 

sor-
szám 

Bátonyterenye 
településrészei 

Beépítésre 

szánt területek nem szánt területek 

 

Kisterenye 
Chorin telep 
Kossuth telep 
Öreg Kisterenye 
iparterület 

lakóterület (Lke, Lf) 
településközpont (Vt) 
különleges terület (K) 
gazdasági – ipari terület (Gip) 

közlekedési terület (KÖ) 
közpark (Zkp) 
védőerdő (Ev) 
általános mezőgazdasági (Má) 
vízgazdálkodási terület (V) 

 

Nagybátony  
Mátra lakótelep 
Dózsa telep  
Lengyend 
 

lakóterület (Ln, Lk, Lke, Lf ) 
településközpont (Vt) 
gazdasági – ipari terület (Gip) 
gazdasági–keresked. ter.(Gksz) 
Különleges terület (K) 
Különleges - temető (Kte) 
Különleges - bánya (Kb) 

közlekedési terület (K) 
közpark (Zkp) 
védőerdő (Ev) 
gazdasági erdő (Eg) 
közjóléti erdő (Ek) 
általános mezőgazdasági (Má) 
vízgazdálkodási terület (V) 

 
Maconka 

Kis Maconka 
Maconka 

lakóterület (Lke) 
Különleges terület (K) 

közlekedési terület (K) 
közpark (Zkp) 
védőerdő (Ev) 
gazdasági erdő (Eg) 
közjóléti erdő (Ek) 
általános mezőgazdasági (Má) 
vízgazdálkodási terület (V) 

 Szorospatak 

üdülő – üdülőházas terület (Üü) 
gazdasági–keresked. ter.(Gksz) 
Különleges terület (K) 
Különleges - bánya (Kb) 

gazdasági erdő (Eg) 

 Szúpatak 

lakóterület (Lf ) 
gazdasági–keresked. ter.(Gksz) 
üdülő-hétvégi házas terület (Üh) 
üdülő–üdülőházas terület (Üü)  

védőerdő (Ev) 
gazdasági erdő (Eg) 
általános mezőgazdasági (Má)  
vízgazdálkodási terület (V) 

 Szarisznyó üdülő–hétvégi házas terület (Üh) 
gazdasági erdő (Eg) 
általános mezőgazdasági (Má) 

 Ipari park gazdasági – ipari terület (Gip) 
közlekedési terület (KÖ) 
védőerdő (Ev) 



 

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 
 

A város jelenlegi funkció a következők: 
- alapvető közszolgáltatások, pl. bölcsőde, óvoda, általános iskola, középfokú oktatás, nappali 

szociális ellátás, egészségügyi alapellátás, kulturális, közművelődést, szabadidősportot 
szolgáló létesítmények, 

- közigazgatási ügyintézés, okmányiroda 
- közbiztonság fenntartása,  
- foglalkoztatás és munkahelyek biztosítása, egyéb gazdasági funkciók, 
- speciális kereskedelmi szolgáltatások (pl. gyógyszertár),  
- pénzügyi, banki szolgáltatások,  
- térségfejlesztési tevékenység, térségszervezési funkció, 
- olyan funkciók, amit a tágabb környezetének nyújt is a város (pl. nagyobb területre kiterjedő 

szervezetek, sport és rekreációs szolgáltatások, civil szervezetek), 
- idegenforgalmi funkció. 

 

sor-
szám 

Bátonyterenye 
településrészek 

funkció vizsgálat 
funkcionális, illetve intézményi 

ellátottság 
ellátási terület, ellátási kapcsolat 

helyi/egész településre 

 

Kisterenye 
Chorin telep 
Kossuth telep 
Öreg Kisterenye 
iparterület 

lakó, intézmények (igazgatás, 
posta, oktatás, nevelés, eü, 
egyházi stb.) kereskedelem, 
vendéglátás, szolgáltatás, 
szabadidő, sport, 

helyi és térségi vonzáskörzet 

 

Nagybátony  
Mátra lakótelep 
Dózsa telep  
Lengyend 
 

lakó, intézmények (igazgatás, 
posta, oktatás, nevelés, eü, 
egyházi stb.) kereskedelem, 
vendéglátás, szolgáltatás, 
szórakozás, szabadidő, sport  

helyi és térségi vonzáskörzet 

 
Maconka 

Kis Maconka 
Maconka 

lakó, intézmények (oktatás, eü, 
egyházi stb.) kereskedelem, 
vendéglátás, szolgáltatás, 
szabadidő, sport, idegenforgalom 

helyi és térségi vonzáskörzet 

 Szorospatak üdülés, lakó, tábor /kemping helyi és térségi vonzáskörzet 

 Szúpatak lakó és üdülés   
gazdasági, vállalkozói 

helyi (és térségi) vonzáskörzet 

 Szarisznyó üdülés helyi (és térségi) vonzáskörzet 

 Ipari park ipari, vállalkozói 
európai, országos, térségi és helyi  
vonzáskörzet 

 erdőterület idegenforgalom, turisztika 
erdőgazdasági 

helyi és térségi vonzáskörzet 
 

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek 
(Barnamezős területnek nevezzük azt a területet, amelyet korábban ipari vagy bizonyos kereskedelmi 
célokra használtak, és amely terület alacsony koncentrációjú veszélyes hulladékkal vagy más egyéb 
szennyezéssel lehet terhelt, ugyanakkor lehetséges a terület újra-használata a terület megtisztítását 
követően. Néha a barnamezős terület fogalmát olyan korábban hasznosított területek megjelölésére is 
használják, melyeket már felhagytak, és nem szükségszerűen szennyezettek.) 
Bátonyterenye Város számos barnamezős területtel rendelkezik, amelyek jellemzően a felhagyott 
bányaterületek. 
Napjainkban országos szinten, számos régi bányaváros/településen – így Bátonyterenyén is - 
kérdésként merül fel a megszűnt bányaterületek újranyitása, hasznosítása. 



 

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 
 
Általában elmondható, hogy a szegregáció gyakran idézi elő a környezet fizikai leromlását, 
szlömösödését, ahol különös veszélyt jelent az épített örökség fizikai erodálódása, az épületállomány 
fokozatos romlása. 
Bátonyterenyén szlömösödött terület, a szegregációval érintett Kisterenye keleti, ún. Öreg Kisterenye 
településrészén és a kastély környékén található, ahol ezen városrészekben az etnikai alapon is 
elkülönülő, alacsonyabb státusú népesség koncentrálódik.  
 
A leromlott városrészek hanyatlása  
Az egykori bányaipari övezetek nagy részén megtalálhatóak azok a különböző környezeti 
problémákkal sújtott területek, melyek használaton kívül kerültek, jelenleg jelentősen degradálódott, 
leromlott fizikai állapotban lévő használaton kívüli területek. A korábban a települést meghatározó 
bányászat ágazati szerkezet pedig valószínűleg már nem állítható vissza, vagy fejleszthető a 
kívánatos mértékben.  
Szorospatakon megépített üdülőházak, szabadidős létesítmények használaton kívül kerültek, fizikai 
állapotuk leromlott az elmúlt évtizedben, így e településrész is a degradálódott területek közé 
sorolható. 
Az egyes településrészek zöldfelületi rendszerében is találhatók degradált területek, lásd. 
tájhasználattal, zöldfelületi rendszerrel, környezetvédelemmel kapcsolatos szövegrészeket. 
 
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 
 
1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
 
Bátonyterenye beépítését alapvetően topológiája, domborzati, vízrajzi és közlekedési hálózata 
határozza meg. 
 A település belterületét jellemzően Kisterenye és Nagybátony településrészek alkotják, amelyek a 
északi és déli közigazgatási határ között hosszan elnyúlik, melyhez keletről Maconka településrész 
csatlakozik. A belterület alakulására jellemzően a 21.sz. és 23.sz út és a vasút gyakorolt jelentős 
szerkezetformáló erőt a településszövetben. A belterület délkeleti irányba - magába foglalva Lengyend 
településrészt – elnyúlik. További ettől független településrészek délen Szarisznyó és Szorospatak, 
nyugaton Szúpatak.  Fenti összefüggő és különálló településszövet a telekstruktúra tekintetében is igen 
vegyes képet mutat.   
 

Az egyes településrészek lakóterületeire jellemző telekstruktúra, telekmorfológia és jellemző telekméret 
az alábbiakban táblázatos formában kerülnek bemutatásra: 
 



 

 
sor-
szám 

Bátonyterenye 
településrészének  
fekvése 

telekstruktúra  

telekmorfológia telekméret jellemző intervalluma /m2 

Kisterenye 

 

Chorin telep jellemzően merőleges 
utcahálózattal kialakított 

telektömbök, 

lakóterület: 400-600-800-1000 m2 
(jellemzően 800-900m2) 

 Kossuth telep 

Öreg Kisterenye jellemzően a főútra merőleges 
fésűs beépítés 

lakóterület: 300-800-1000 m2 

iparterület 

a településrész ÉK és D-i részén 
a közúti és a vasúti közlekedés 

hálózatra rászerveződő 
nagytelkes tömbök  

2000-5000 m2 

Nagybátony  

 

Mátra lakótelep belső feltáró utakkal tagolt, 
jellemzően úszótelkes lakótelep 

úszótelkes 

Dózsa telep  
jellemzően merőleges 

utcahálózattal kialakított 
telektömbök, 

lakóterület: 400-600-800-1000 m2 
 

Lengyend jellemzően a főútra merőleges 
fésűs beépítés 

lakóterület: 300-800-1000 m2 

 iparterület 
a közúti és a vasúti közlekedés 

hálózatra rászerveződő 
nagytelkes tömbök 

2000-5000 m2 

Maconka 

 Kis Maconka 
jellemzően a 21.sz. úttal 

párhuzamos utcahálózat, utcára 
merőleges telekstruktúrával 

lakóterület: 300-800-1000 m2 

 Maconka 
jellemzően merőleges 

utcahálózattal kialakított 
telektömbök, 

lakóterület: 300-800-1000 m2 



 

 

Szorospatak 

 

lakóterület  vegyesen beépült (kis- és 
nagytelkes üdülőterület, 
lakóterület, felhagyott 

bányaüzemi terület) „zsákfalu” 
településrész, amely 

szervezetlen utcahálózatra 
rásimuló, utcafronti vagy 
szabadonálló beépítéssel 

rendelkezik 

500-800 m2 
üdülő – üdülőházas 
terület 800-5000 m2 

Különleges –  
bányaterület  800-5000 m2 

Szúpatak 

 

lakóterület  
jellemzően a domborzati 
viszonyokra rásimuló nőtt 

településrész 

300-1000 m2 

üdülő-hétvégi házas 
terület 500 m2 

üdülő–üdülőházas terület  500-1000 m2 

gazdasági–keresked. ter. kis- és középtelkes üzemi 
telephely 

1000-2000 m2 

Szarisznyó 

 üdülő-hétvégi házas 
terület 

jellemzően merőleges 
utcahálózattal kialakított 

telektömbökből álló 
településrész, erdő által 

közrefogottan 

800 m2 

Ipari park 

 gazdasági – ipari terület  

a közúti és a vasúti közlekedés 
hálózatra rászerveződő, 

nagytelkes tömbök, 
belső feltáró utakkal 

2000-5000 m2 

 
1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat és 1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 
 
Bátonyterenye közigazgatási területén a lakó- és üdülőingatlanok, valamint a kertes mezőgazdasági  
ingatlanok, és a mezőgazdasági területek, valamint a vállalkozások ingatlanjai jellemzően 
magántulajdonban vannak.  
 
 
 
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
 
Bátonyterenye Város épületállomány és a környezet geodéziai felmérése nem történt meg. Az egyes 
részterületekre történő szabályozási terv keretében szükséges az érintett területek felmérésre. Jelen 
Településfejlesztési Koncepcióval párhuzamosan készülő Településrendezési eszközök felülvizsgálata 
c. terv elkészítéséhez Bátonyterenye Önkormányzata a Földhivataltól megvásárolta a hatályos digitális 
földhivatali szintvonalas alaptérképet.  
 



 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 
 
1.14.5.1. funkció, kapacitás  

 
 
Az alábbiakban Bátonyterenye Város hatályos Helyi Építési Szabályzatának építési övezetei és 
övezetei az alábbiak szerint mutatják a funkciót és intenzitást, illetve az előírás szerinti maximális 
kapacitást: 
 

sor-
szám 

Bátonyterenye 
településrészek 

funkció vizsgálat 

 

Kisterenye 
Chorin telep 
Kossuth telep 
Öreg Kisterenye 
iparterület 

lakó, intézmények (igazgatás, posta, oktatás, nevelés, eü, egyházi stb.) 
kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, szabadidő, sport, 

 

Nagybátony  
Mátra lakótelep 
Dózsa telep  
Lengyend 
 

lakó, intézmények (igazgatás, posta, oktatás, nevelés, eü, egyházi stb.) 
kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, szórakozás, szabadidő, sport  

 
Maconka 

Kis Maconka 
Maconka 

lakó, intézmények (oktatás, eü, egyházi stb.) kereskedelem, vendéglátás, 
szolgáltatás, szabadidő, sport, idegenforgalom 

 Szorospatak üdülés, lakó, tábor /kemping 

 Szúpatak lakó és üdülés   
gazdasági, vállalkozói 

 Szarisznyó üdülés 
 Ipari park ipari, vállalkozói 
 erdőterület idegenforgalom, turisztika erdőgazdasági 

 
 
 
 
 
1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség),  
valamint  
1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom 
 
 
Az egyes településrészek lakóterületein jellemző beépítési mód, beépítési mérték/sűrűség, valamint a 
településrészek lakóterületein megjelenő jellemző tetőidom, illetve az épületmagasságot mutató 
szintszám az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra.  

 



 

 
 

 
Bátonyterenye 

településrészének 
fekvése 

jellemző 
területhasználat 

beépítési jellemzők 

beépítési 
mód 

beépítési 
mérték/ 

sűrűség % 

magasság/ 
szintszám 

tetőidom 

 

Kisterenye 

 

Chorin telep lakó - családiházas 
O 

(SZ,IKR) 
20-30% F, F+(1)+T, 

nyeregtető, 
sátortető Kossuth telep lakó - családiházas 

Öreg Kisterenye lakó - családiházas 

iparterület csarnoképület 
(beépítetlen terület) 

SZ 30-40% F, F+1 
lapos, 

(nyeregtető)  
 

Nagybátony  

 

Mátra lakótelep lakótelep SZ úszótelek 3-5-10 szintes 
lapos, 

magastető 

Dózsa telep  lakó - családiházas O 
(SZ) 

20-30% F, F+(1)+T, 
nyeregtető, 
sátortető Lengyend lakó - családiházas 

iparterület csarnoképület SZ 30-40% F, F+1 
lapos, 

(nyeregtető)  
 

Maconka 

 
Kis Maconka lakó - családiházas O 

(SZ) 
20-30% F, F+(1)+T, 

nyeregtető, 
sátortető Maconka lakó - családiházas 

 

Szorospatak 

 

lakóterület  lakó-családiházas SZ 20-30% F, F+1 
nyeregtető, 
sátortető 

üdülő – üdülőházas 
terület üdülőház SZ 15-20% F, F+(1)+T, 

nyeregtető, 
sátortető 

Különleges –  
bányaterület  

üzemi épület 
csarnoképület 

SZ 0-20-60% F lapostető 

 



 

Szúpatak 

 

lakóterület  lakó - családiházas SZ, O 20-30% F 
utcára 

merőleges 
nyeregtető 

üdülő-hétvégi házas 
terület hétvégi ház O 20-30% F 

nyeregtető, 
sátortető 

üdülő–üdülőházas 
terület üdülőház O 20-30% F, F+T, 

nyeregtető, 
sátortető 

gazdasági–
keresked. ter. 

üzemi épület 
csarnoképület 

SZ 0-20-60% F nyeregtetős 
 

Szarisznyó 

 üdülő-hétvégi házas 
terület hétvégi ház 

SZ 
(beépítetlen) 

10% F 
nyeregtető, 
sátortető 

 

Ipari park 

 gazdasági – ipari 
terület  

csarnoképület 
(beépítetlen terület) 

SZ 30-40% F, F+1 
lapos, 

(nyeregtető)  
SZ: szabadonálló beépítés, O: oldalhatáron álló beépítés; F: földszint;    +1, +2:emelet;    T:tetőtér, 
 
1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 
 

Az egyes településrészek lakóterületeire jellemző településkarakter, sajátosság, utcakép, térarány, 
jellegzetes épülettípusok az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra.  

 
 

Bátonyterenye 
településrészei 

településkarakter, helyi sajátosságok:  
utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

 

Kisterenye 

 

Chorin telep Tipikus kertvárosias térarány és tömegformálás jellemzi.  

Kossuth telep Tipikus kertvárosias térarány és tömegformálás jellemzi.  
Kivéve, a 21.sz. út mentén társasházas beépítések is találhatók. 

Öreg Kisterenye Tipikus falusias térarány és tömegformálás jellemzi. 
iparterület Ipari csarnoképületekkel beépülő, illetve fejlesztés álló beépítetlen terület.  



 

Nagybátony  

 

Mátra lakótelep 

Vegyes arculat: 
Tipikus lakótelepi arculatot mutató paneles és tégla, ill. blokkos többemeletes 
társasházas beépítés.  
Az Ózdi út menti településközpont vegyes arculatát, a kisvárosias szocreál 
épületek, üzletekkel, közintézményekkel, szolgáltatások és az igazgatás 
épületeivel építészetileg hagyományos kisvárosi arculatot mutat. 

Dózsa telep  Tipikus kertvárosias térarány és tömegformálás jellemzi. 

Lengyend Tipikus falusias térarány és tömegformálás jellemzi. 

iparterület Ipari Park, ipari csarnoképületekkel beépülő, illetve fejlesztés álló beépítetlen 
terület. 

 

Maconka 

 
Kis Maconka Tipikus falusias térarány és tömegformálás jellemzi. 
Maconka Tipikus kertvárosias térarány és tömegformálás jellemzi. 

 

Szorospatak 

 

lakóterület  Négylakásos, egyedi „bányavárosi” hangulatot idéző, építészeti arculatot tükröző 
lakóépületek, nyers téglaburkolattal, ún. kolónialakások. 

üdülő – üdülőházas 
terület 

Leromló állapotú, használaton kívüli, egy- és többszintes, magastetős jellegtelen 
üdülőépületek. 

Különleges –  
bányaterület  

Leromló állapotú, használaton kívüli, jellegtelen üzemi épületek, 
csarnoképületek. 

 

Szúpatak 

 lakóterület és 
üdülőterület 

Tipikus a Mátrára jellemző, védendő falusias, népi építészeti arculatot idéző 
térarány és tömegformálás jellemzi. 

 

Szarisznyó 
 üdülőtelep Jellemzően hétvégi házas, kiskertes terület. 

 

Ipari park 

 gazdasági – ipari 
terület  

Ipari Park, új ipari csarnoképületekkel beépülő, illetve fejlesztés álló újonnan 
beépülő terület. 

 
1.14.6. Az épített környezet értékei 
 
1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
 
Lásd 1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők c. 
alfejezetben. 
 
1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
 
A település régészeti értékeit összefogóan és részletesen, Bátonyterenye Településrendezési tervéhez 
elkészített Régészeti Hatástanulmánya tartalmazza (Tankó Károly régész, 2004.). 
 
Az országos védelem alatt álló régészeti értékek védelméről magasabb szintű jogszabály rendelkezik. A 
Lechner Lajos Tudásközpont 2014. májusi adatszolgáltatása alapján Bátonyterenye régészeti lelőhelyei 
az alábbiak: 



 

 
Országos védelem – régészeti lelőhelyek  

(Lechner Lajos Tudásközpont 2014. májusi adatszolgáltatása alapján) 

név helyrajzi szám EOV Y 
koordináta 

EOV X 
koordináta 

Maconkai víztározó 0231/3, 0232, 0225/6 709696 295142 
Bányatelep 2. 0115, 0120/6, 0113/22, 0113/9 708673 298537 
Hársashegy 0199, 0198, 0197/11 710264 295783 
Nagybátony-Juhász Gyula 
u. 3939, 3940, 3941, 3942, 3952, 3956, 3957, 3958, 3959 707275 292951 

Nagybátony-Kastély 4049, 4043, 4047, 4048 707609 292679 

Nagybátony-Vasúti rakodó 3817, 2557/2, 3789/1, 3816, 2557/3, 2557/4, 3799/16, 3799/15, 3799/14, 
3799/17, 3799/3, 3788, 3799/4, 3799/10, 3799/13, 3814, 3815/6 

707808 293604 

Márkházapuszta-
Salgótarján-Iparipark III. 

061/9, 01213, 01215, 01211, 01214, 01212, 01208, 041, 042/10, 039, 
042/11, 045, 040 

705867 299774 

Maconkai Zagyvapart 1. 0231/10 709378 295285 
Maconkai Zagyvapart 2. 0231/11 709248 295362 
Maconkai Zagyvapart 3. 0231/11 709175 295334 
Maconkai Zagyvapart 4. 2578, 2581, 0231/11, 0231/8, 0231/9, 2577/11, 2577/10, 2577/9 709015 295378 
Bogár-föld 084, 0103, 080/15 707123 298555 

Aranyhegyi homokbánya 

0202/5, 0202/8, 0199, 0203, 0207/19, 0207/20, 0207/21, 0207/22, 0207/23, 
0207/24, 0207/25, 0207/42, 0207/43, 0207/13, 0207/14, 0207/18, 0207/15, 
0207/17, 0207/16, 0207/47, 0207/44, 0207/45, 0207/46, 0202/6, 0202/7, 
0207/26, 0207/27, 0207/28, 0207/29, 0207/30, 0207/31, 0207/32, 0207/33, 
0207/34, 0207/35, 0207/36, 0207/37, 0207/38, 0207/39, 0207/40, 0207/41, 
0207/11, 0207/10, 0207/48 

709871 295731 

Lucernás 2550, 2547/4, 2547/3, 2547/2, 2551/1 708107 295367 

Maconkai-lakótelep 

2748/60, 2748/47, 2748/4, 2763/3, 2762, 2748/50, 2748/40, 2748/39, 
2748/52, 2748/54, 2748/2, 2753, 2752, 2758, 2748/12, 2748/51, 2757, 
2754, 2755, 2756, 2748/33, 2748/32, 2748/31, 2748/38, 2748/37, 2760, 
2759, 2748/53, 2763/4, 2763/5 

708554 294662 

Pusztatemplom 0244/2 710434 292109 
Bányatelep-Törpebékás 0106/1, 0106/2, 099, 0112/1, 0112/3 708156 298497 
Bányatelep 2. 0113/9, 0113/5 708485 298700 
Római katolikus templom 147 708938 296354 
Zrínyi út-Bástya utca 
kereszteződése 

1233, 1256, 1255, 1197/1, 1178, 1177, 1176, 1234 707721 295568 

Vörösmarty utca 6-10. 2590, 2604, 2588, 2589, 2591, 2592, 2613, 2612, 2611, 2610, 2609, 2593 709149 294721 
Bátonyterenye-Kisterenye, 
Bányatelep 3. 

0134, 0126, 0125, 0133/4, 0135/1 708819 298639 

Bátonyterenye-Kisterenye, 
Hárshegyi árok 0199 710508 295823 

Kishársas 0202/5, 0202/8, 0199, 0202/4 710121 295521 
Bátonyterenye-Kisterenye, 
Kökényes 

060/2, 054/9, 052/1 704111 299446 

Bátonyterenye-Kisterenye, 
Tsz major 

085/4, 086/6, 089/18, 086/5, 086/9 707656 298080 

Bátonyterenye-Kisterenye, 
Várhegy 

0132/5, 7, 9, 8, 10, 6, 4, 5, 13 709022 296983 

Bátonyternye-Maconka, 
Rk. templom 

2915, 3353/1, 2885 709289 294413 

Orosz Mátyás vára 0284/1 713467 287129 
Kisterenye, Zrínyi utca 1197/1, 1313/4, 1313/1, 1314, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100 707919 296114 
Márkházapuszta II.-
Salgótarján-Iparipark III. 

01205, 01206, 01207, 01208, 01209, 01211, 054/22 705647 300054 

Nagykötel 0113/1, 016/1, 014/19 707115 299938 
Tövises-völgy 0113/18, 014/18, 014/19 

  



 

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
és  
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
Bátonyterenyén nem történt értékvédelmi rendelet szempontú épület, építmény, objektum felmérés 
(értékvédelmi leltár) készítése. Ennek hiányában a település nem rendelkezik épített környezetének 
védelmét biztosító és szabályozó helyi értékvédelmi rendelettel, amely felmérés elkészítését követően 
az értékvédelmi rendelet megalkotható. A helyi védelem biztosításáról és épületeiről a Bátonyterenye 
Város 16/2004. (VI.25.) rendelettel jóváhagyott Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata 
megállapításáról rendelet 58.§ (1) bekezdése rendelkezik. 
Lásd 1.14.6.9. és 1.14.6.5. és 1.14.6.9. fejezetekben leírt védelmek. 
 
A helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
 
Bátonyterenye egyedi építészeti arculata, érdekes különlegessége az alábbi településrészeken 
találhatók: 
 
Fent leírtakat részletesebben mutatja be a jelen Településfejlesztési Koncepció elkészítését követően 
készülő Településrendezési eszközök felülvizsgálata c. munka során elkészítésre kerülő Bátonyterenye 
Örökségvédelmi Hatástanulmánya - Műemléki területi munkarész és Településrendezési szakági 
munkarésze. 
 
1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület 

Bátonyterenye nem része világörökségi vagy arra várományos terület övezetének. 

1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes, 
 valamint  
1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 
 
Az országos védelem alatt álló műemlékek védelméről magasabb szintű jogszabály rendelkezik. A 
Lechner Lajos Tudásközpont 2014. májusi adatszolgáltatása alapján Bátonyterenye műemlékei és 
műemléki környezete az alábbiak: 
 

Országos védelem – műemlék és műemléki környezet  
(Lechner Lajos Tudásközpont 2014. májusi adatszolgáltatása alapján) 

cím név védelem helyrajzi szám 
EOV koordináta 

Y X 
Kisterenye, Árpád utca 2. Lakóház Műemlék 112 708781 296346 
Kisterenye, Árpád utca 1. Lakóház (Palóc tájház) Műemlék 113 708783 296354 

Kisterenye, Népkert utca 7. 
Gyürky Solymossy-kastély 
(múzeum) 

Műemlék 
72/1, 72/2, 70, 71, 
73, 69, 74 

708894 296482 

Kisterenye, Szent István út 
Római katolikus templom 
(Szent István vértanú) 

Műemlék 147 708936 296341 

Maconka, Ózdi út 
Római katolikus templom 
(Szent István király) 

Műemlék 2915 709277 294393 

Maconka, Ózdi út Fakereszt Műemlék 2915 709287 294398 

Nagybátony, Alkotmány út 17. 
Római katolikus templom 
(Szent György) 

Műemlék 4344 708600 292134 

Kisterenye, Kastélykert 
Bátonyterenye, a Gyürky-
Solymossy-kastély 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

69, 74, 147, 66, 67, 
68, 70, 71, 72/2, 
73, 72/1, 75, 65/2 

296528 708802 



 

Bátonyterenye műemlékei és műemléki környezete az alábbi: 
(A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által készített (Budapest 2005) Magyarország Műemlékjegyzéke - 
Nógrád megye és Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) által nyilvántartott műemlékadatbázis 
kivonata szerint)  
http://www.muemlekem.hu/muemlek?egylapon=20&submit_egylapon=OK&any=&nev=&helyseg_nev=B
%E1tonyterenye&cim=&torzssz=&id=&statusz_Helyi_v%E9delem=i&statusz_Ideiglenes_m%FBeml%E
9ki_v%E9delem=i&statusz_M%FBeml%E9ki_v%E9delem=i&statusz_Regisztr%E1lt_m%FBeml%E9ki_
%E9rt%E9k=i&statusz_V%E9dett%E9_nyilv%E1n%EDt%E1si_elj%E1r%E1s_alatt=i&utolso-log-napok-
min= 
 

Lakóház  
5838  
Árpád út 18.  
hrsz.: 112 
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=6523 

20. század eleje 
Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes 
épület, utcai végén alsó csonkakontyolt nyeregtetővel 
fedett, deszkaoromzatán fűrészelt díszítéssel. Utcai 
ablaka kicserélve. Udvari homlokzata tornácos, falazott 
négyzetes pillérekkel és mellvéddel. Pillérközei részben 
beépítve. Egytraktusos, egykor szoba - konyha - szoba 
- kamra beosztású volt, mára a beépítésekkel 
átalakítva. Egy helyiségben gerendás 
deszkamennyezet.  
A ház 1867-ben Zubercsány János birtokában volt. 
1904-ben zsúpfedelét cserépre cserélték, falát 
megmagasították.  
1970-ben utcai ablakait áthelyezték, kicserélték, ekkor 
építették a téglapilléreket is.  
A ház végében egykor álló melléképületeket 
elbontották. Népi műemlék. 

Szalagtelken fésűs beépített épület. 
Falazata fehérre meszelt. Tetőzete alul 
csonkakonyolt nyeregtető cserépfedéssel. 
Deszkaoromzatában fűrészelt díszítés. 
Utcai homlokzata egy modern 
ablaktengelyes. Udvari homlokzata 5 
tengelyes, melyből a balról számított 3. ajtó. 
Az épület oldaltornácos,két széle mára már 
beépített. Középső része téglaoszlopos és 
mellvédes. Az épület folytatásában egykor 
állt melléképületek mára már elbontásra 
kerültek. 

 
Lakóház 
5839  
Árpád u. 20.  
hrsz.: 113  
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=6524 

19. század második fele 
Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes 
épület.  
Az utcai végén alsó csonkakontyolt nyeregtetővel 
fedett, deszkaoromzatán fűrészelt díszítéssel.  
Udvari végéhez félnyereg-tetős fáskamra kapcsolódik. 
Az udvari homlokzata tornácos, faoszlopokkal, 
deszkamellvéddel, az utcai és a kerti homlokzat felé 
félköríves bejáratokkal.  
Az utcai bejárat befalazva.  
Egytraktusos, szoba - konyha (falazott tűzhellyel) - 

Szalagtelken fésűs beépitett épület. falazata 
fehérre meszelt. Tetőzete alul 
csonkakontyolt nyeregtető cserépfedéssel. 
Deszkaoromzatával fűrészelt díszítés. utcai 
homlokzata két ablaktengelyes. Az ablakok 
hatszemesek, szemöldökük hullámvonalas 



 

szoba - kamra beosztású, gerendamennyezetes 
helyiségekkel.  
Egy helyiségben gerendás fafödém. 1867-ben Tóth Pál 
tulajdonában volt.  
1901-ben, akkori tulajdonosa, Tóth József a 
zsuppfedést cserépre cserélte.  
A tornác utcai bejáratár 1942-ben elfalazták, ekkor 
építették kemencéjét is.  
Népi műemlék. 

kiképzésű. Az ablakok felett 1-1 téglaív. A 
homlokzat jobb oldalán félköríves záródású, 
elfalazott tornácajtó. Udvari homlokzata 4 
tengelyes, melyből a balról számított 1., 4., 
5. ajtó. közülük az 1. a konyhába a 4. a 
kamrába az 5. pedig az utólag féltetővel a 
házhoz kapcsolt fáskamrába vezet. Az 
épület oldaltornácos, bal szélén tűzhely. A 
tornác faoszlopos, deszkamellvédés, kivéve 
a tűzhely melletti részt, mely 
téglamellvédes. A kamra alápincézet, 
lejárata a tornác járószintjében lévő faajtón 
át, létrán történik. 

 
Gyürky–Solymossy-kastély (Múzeum)  
5840  
Népkert u. 7. 
hrsz.: 69 (lovarda), 70 (könyvtár), 71 (óvoda),  
72/1 (park), 72/2 (kastély),  
73 (ispánlak K-i vége),  
74 (ispánlak többi része) 
http://www.muemlekem.hu/fotopalyazat?id=374 
 

késő barokk 1790 körül 
Parkban, szabadon álló kastély. A kastélytól D-re elhelyezkedő 
melléképület (ispánlak), a kert É-i részén az egykori lovarda, a 
kert É-i és D-i kapujánál egy-egy őrház. A kastély téglalap 
alaprajzú, egyemeletes épület, Ny-i homlokzatán középrizalittal, 
ÉNy-i és DNy-i sarkán kör alaprajzú saroktoronnyal. 
Manzárdtetővel, a tornyokon zsindelyes hagymasisakkal fedett. 
Kéttraktusos, dongaboltozatos középfolyosóval, donga- és 
teknőboltozatos helyiségekkel. Korábbi épület felhasználásával 
1790 körül építették át gróf Gyürky Pál és családja számára, a 
19. században a báró Solymosy Jenő birtokába került.  
A D-i őrház négyzetes, földszintes, sátortetős épület, az É-i téglalap alaprajzú, földszintes, 
nyeregtetős. A lovarda T alaprajzú, földszintes épület, nyeregtetővel. Középrésze emeletes, haránt 
irányú nyeregtetővel fedett, D-i homlokzatán nagy, 
szegmentíves kapunyílásokkal. Az ispánlak hosszan elnyúló, több periódusban épült, földszintes 
épület nyeregtetővel. ÉNy-i sarkán kör alaprajzú, emeletes torony kúptetővel. É-i szárnyának 
középső, betoldott része elbontva. D-i őrház, lovarda, ispánlak, 19. század. A kastélytól É-ra újabb 
épületek: óvoda és kultúrház. 
A falu északi végén védett angolparkban fekvő kastély, tőle délre elhelyezkedő gazdasági épülettel, 
északra eső modern óvodával és kultúrházzal északnyugatra az egykori lovardával, s a kert északi 
és déli kapujában 1-1 őrházzal, utóbbiak közül csak a déli tünik réginek. 
A kastély téglány alaprajzú, nyugati (fő) homlokzatának két sarkán 1-1 kör alaprajzú oldaltorony 
helyezkedik el a homlokzat közepén kis kiülésű középrilazit az épület főbejáratával. A főhomlokzat (a 
tornyokat is figyelembe véve) mind földszintjén, mind az emeleti részen 11 tengelyes, ritmusa: aaa-a-
AAA-a-aaa, melyből a középső 3 a rizalit nyílásait ( a földszinten ajtók, az emeleten ablakok), a 
szélső 3-3 a tornyok ablakait, a többi a rizalit és a torony közötti ablakokat jelzi. A nyílások 
mindegyike füles keretezésű, téglány alakú ablak, ill. ajtó. A hátsó homlokzat 4 ablaktengelyes. A két 
rövidebb homlokzat földszinti és emeleti része 3 tengelyes, melyből a földszinti alsó-középső mindkét 



 

oldalon keretezés nélküli ajtó. A déli oldalbejárat félkörű felső zárásában barokk vasrács egykor 4, 
mára már csak3 kovácsoltvas ugró szarvassal. Az egész épületen szürke lábazat fut körül. A két 
szint között keskeny övpárkány, felül egyszerű főpárkány figyelhető meg. A homlokzatok a fehér 
nyíláskeretek kivételével sárgára festettek. Az épület tetőzete magas manzardtető, a tornyokon 1-1 
hagymasisak. 
Az északi kapuház vélhetően e századi, téglány alaprajzú, nyeregtetős épület modern 
nyílászárókkal. A déli kapusház régebbi, négyzetes alaprajzú, sátortetős építmény. 
A kert északi bejáratától kissé délnyugatra helyezkedik el az egykori lovarda. középrésze emeletes, 
melyhez kétoldalt földszintes szárnyak kapcsolódnak. Főhomlokzata (déli oldal) a földszinten aaa-
AAA-aaa ritmusú. Balról számítva a földszintes 3 nyílása egy egyenes záródású ablak, egy 
szegmensíves kapu, valamint egy félköríves keskeny ajtó. A jobb oldali földszintes szakasz nyílásai: 
két nagyobb, szegmensíves kapu, s tőlük jobbra 1 téglány alakú ajtó. A középső rész földszintjén két 
egyenes záródású, négyzetes keretes ablak között egy szegmensíves kapu található. E fölött 
egyszerű övpárkány, majd újabb 3 nyílás (két szegmensíves keretes ablak között egy szintén 
szegmensíves nyílás. Utóbbi vélhetően egy már nem létező erkélyre nyílhatott.) E fölött egyszerű 
főpárkány, majd háromszög oromzat figyelhető meg, utóbbi középen kerek vakablakkal. 
A kastélytól délre több periódusban épült épületcsoport az ún. ispánlakás helyezkedik el, 
északnyugati sarkán vaskos kétszintes toronnyal. 
 
Gyürky-Solymossy-kastély műemléki környezete (MK)  
6854 
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=6525 
 

lovarda 

A település kisterenyei részén, angolparkban, szabadon álló 
kastély műemléki környezete a következő lehatárolással: a 66. 
hrsz.-ú telek ÉK-i sarkából D-i irányba indulva követi a mondott 
telek K-i határát, amíg az el nem éri a 72/2. hrsz.-ú telek határát. 
Innen DK-i, majd D-DK-i, tovább Ny-DNy-i, majd ismét D-DK-i 
irányba fordulva halad tovább a 72/2. hrsz.-ú telek határain a 147. 
hrsz.-ú telek ÉK-i sarkáig. Innen a 147. hrsz.-ú telek határain 
halad, amíg vissza nem érkezik a 72/2. hrsz.-ú telek D-i határához. 
Ezen, majd a Ny-i telekhatáron jut vissza az É-iig, amit K-i irányba 
fordulva követ tovább. A 72/2. hrsz.-ú telek É-i határának 
folytatásában fut a 68, 67 és 66. hrsz-.ú telkek É-i határa.  
Utóbbi É-i és K-i határának metszéspontjában végződik a 
műemléki környezet határvonala. angolkert 

 



 

 

R. k. templom (Szent István vértanú) 
5841  
Szent István út  
hrsz.: 147 
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=6529 
 

 
késő barokk 1798 
Dombon, a temető közelében, szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, Ny-i homlokzata előtt 
emelkedő középtoronnyal, a hajóval azonos szélességű, szegmentíves záródású szentéllyel, 
melynek D-i oldalához sekrestye kapcsolódik. Nyeregtetővel fedett, amely a szentélyzáródás felett 
lekontyolt. Belseje élkereszt boltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek:, 1956 (Szilágyi 
János). Berendezés: jellemzően 18-19. századi; főoltárkép: 1962 (Ádám Gyula);  
A régebben itt álló, 15. századi templomot 1798-ban megnagyobbították, és teljesen átépítették. 
E felett szegmensíves zárodású ablak. Az egyszerű szalagból képzett övpárkány felett a torony 
oldalain félköríves záródású ablakok helyezkednek el, fölöttük órapárkány és barokk hagymasisak. A 
tornyot függőlegesen egyszerű lízénák tagolják. A hajó északi homlokzatán 3 lizénapár által alkotott 
négy mezőben 1-1egyszerű szalagkeretezésű, félköríves záródású ablak látható. Ugyanez figyelhető 
meg a déli oldalon is azzal a különbséggel, hogy a nyugatról számított 2. ablak alatt szintén 
szalagkeretes és félköríves záródású ajtó, a 3-4. között pedig a sekrestye látható. A szentély 
ablaktalan, vakolat-architektúrája megegyezik a többi homlokzatéval. A homlokzatok - a fehér lizénák 
kivételével - sárgára festették. Az épület nyereg teteje palával borított. 
 

MACONKA R. k. templom (Szent István 
király)  
5842   
Ózdi út  
hrsz.: 2915 

 

román 13. század vége 
Dombon, szabadon álló, egyhajós, keletelt 
templom, oromfalas Ny-i homlokzata fölött 
uszártoronnyal, a hajónál keskenyebb, 
egyenes záródású szentéllyel, a hajó É-i 
falához kapcsolódó sekrestyével.  
Nyeregtetővel fedett, amely a hajó és a 
szentélyzáródása felett felső csonkakontyolt.  
A D-i hajófalon román kori résablakok. A hajó 
bejárati oldalán karzat, mennyezete fakazettás, 
20. század második fele.  
A szentélyben gótikus bordás keresztboltozat, 
a sekrestyében csehsüveg boltozat.  
Falképek: szentélyben, a diadalív pillérein és a 
hajófal egyes szakaszain, 1280 körül, illetve az 
1400-as évek eleje.  
A szentély boltozata 15. századi. A templom a 
13. század végén épült, a 17. század végén 
átépítették, karzata 1811 után, mai 
tetőszerkezete és homlokzati tornya 1875-ben 
épült. Helyreállításakor 1970-1971-ben a hajó 
barokk boltozatát elbontották. 

Magas dombon szabadon álló , keletelt egy-hajós 
épület, erősen beugró egyenes záródású 
szentéllyel , a hajóhoz északról kapcsolódó 
sekrestyével, nyugati homlokzata felett újabb kori 
fatoronnyal. A hajó és a szentély külön palával 
borított nyeregtetővel ellátott, a sekrestye félteteje 
szintén palázott, falazata kő. Nyugati homlokzata 
egyszerű, tagozatok nélküli. Alul egyszerű 
kőkeretes ajtó, felette kis félkörablak látható. A 
trapéz alakú tagolatlan oromzat felett fa 
huszártorony, oldalain 1-1 fél-köríveszáródású 
farácsos ablak. E fölött gúla-sisak. A hajó északi 
homlokzata nyílások nélküli, sekrestye csatlakozik 
hozzá. felül egyszerű barokk párkány. A déli 
homlokzaton három tölcsérablakkal tagolt, felül a 
már említett párkány. Szentély déli és keleti 
falában 1-1 tölcsérablak.  

 



 

Fakereszt  
5843  
Ózdi út  
hrsz.: 2915 
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=6528 

1877 
A r. k. templom (hrsz.: 5842) D-i homlokzata előtt 
áll. Lábazatán faragások: két angyal kehellyel, 
alatta IHS bevésés, halálfej lábszárcsontokkal, 
alább rozetta, majd két gyertya között úrmutató. 
Legalul felirat, évszámmal, mely szerint Állíttatta 
Nagy Mária és leánya, Kis Pál Mária 1877-ben. A 
kereszten festett fém korpusz. Népi műemlék 
Jelenleg másodlagos elhelyezésben áll a templom 
déli homlokzata előtt. lábazatán népi faragások: 
két angyal kehellyel, alatta IHS bevésés, halálfej 
csontokkal, alább rozetta, majd két gyertya között 
úrmutató. legalul felirat. A kereszten fém korpusz. 
 

NAGYBÁTONY R. k. templom (Szent György)  
5852  
Alkotmány út  
hrsz.: 4344 
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=6522 

 

barokk 
1735 
Dombon szabadon álló, egyhajós, keletelt, 
nyeregtetős templom, felülkontyolt Ny-i oromfala 
fölött huszártoronnyal, a főhajóval azonos 
szélességű, háromkaréjos szentéllyel, a hajó É-i 
falához kapcsolódó sekrestyével. Bejárata a Ny-i 
homlokzaton.  
A hajó D-i homlokzatán világháborús emléktáblák. 
Belseje csehsüveg boltozatos, a karéjokban 
félkupolák, a hajó bejárati oldalán és az É-i 
karéjban karzat.  
Berendezés: 20. század.  
Falképek: 1959 (Szilágyi János).  
Szentélyének alaprajza középkori eredetre utalhat. 
Valószínűleg középkori templom felhasználásával, 
1735-ben kezdték építeni, a hagyomány szerint a 
felsőlengyendi pusztatemplom anyagából.  
1811-ben átépítették, É-i karzata 1930-ból való. 

Magas dombon szabadon álló, keletelt egyhajós 
épület cseréppel borított nyeregtetővel, a tető 
nyugati szélén fa huszártoronnyal. A nyugati 
homlokzat, egyszerű tagozatok nélküli. Alul magas 
lábazat, benne egyszerű kőkeretes egyenes 
záródású ajtó. felette fehér vakolatkeretelésű ablak 
látható. Feljebb barokk párkány. A trapéz alakú 
oromzatban szintén fehér vakolatkeretezésű 
félköríves ablak figyelhető meg. A huszártorony alsó 
szintje fából készült, oldalain szegmensíves 
záródású lécrácsos ablakok. e felett bádogozott 
szoknya, majd a szintén fából készült felső 
toronyszint következik, az alsókkal megegyező, de 
kisebb ablakokkal. A kúptető bádogozott és rajta 
kereszt. A szintén függőleges tagozatok nélküli 
északi homlokzaton egy vakolatkeretezéses 
állótéglány ablak figyelhető meg. A homlokzathoz 
kis sekrestye csatlakozik, egyszerű ajtóval a nyugati 
falban. A déli homlokzat két hasonló ablakkal 
rendelkezik, valamint a nyugati végén - mára már 
elfalazott- harmadik nyílással. A nyílások alatt két 
világháborús emléktábla található. Háromkaréjos 
szentély déli karéjában egy, a keleti karéj déli 
oldalán szintén egy kis-méretű, vakolatkeretezéses 
téglány ablak található. 



 

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 
 
Bátonyterenyén nem találhatók a műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és 
temetkezési emlékhely. 
 
1.14.6.8. nemzeti emlékhely 
 
Bátonyterenye Város nemzeti emlékhellyel nem rendelkezik. 

 
1.14.6.9. helyi védelem 
 
Bátonyterenye Város 16/2004. (VI.25.) rendelettel jóváhagyott Szabályozási Terve és Helyi Építési 
Szabályzata megállapításáról rendelet 58.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy Helyi védelmet kell 
biztosítani az alábbi épületekre: 
  

Helyi védettségre kijelölt épületek: 
 Maconka városrészen a rk. templom körül elhelyezkedő lakóterületnek, területi 

védelem, 
 Szúpatakon egyedi védelem: rk. templom, hrsz: 7074 és területi védelem: a rk. templom 

körüli lakóterület (Ófalu része) 
 Gyermekek úti óvoda épülete 

 
58.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy: „/5/ A helyi védelemmel érintett építmények fenntartásával, a 

védelemhez fűzött jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos részletszabályokat e 
rendelet hatálybalépését követő legfeljebb egy éven belül önkormányzati rendeletben kell 
szabályozni.” 

 

Szúpatak 
Római Katolikus templom  
helyi védelem   +00265 
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=12551 

Szúpatak 
Templom környezete,  
ófalui rész helyi védelem   +00266 
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=12552 

 



 

 
Maconkai templom környezete  
helyi védelem +00263 
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=12549   

 
Óvoda  
Gyermek út  
helyi védelem +00264  
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=12550 

 

 
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 

Települési környezet, beépítéssel, településképpel kapcsolatos problémák: 

 megszűnt bányaművelés területhasználati és épületállományt érintő következményei 
(tájsebek és szorospataki használaton kívüli területek, épületek) 

 szlömös lakóterületek rendezetlensége (Kisterenye) 
 csökkenő lakónépesség, lepusztuló épületállomány (Szúpatak) 
 elnéptelenedő településrész (Szorospatak) 
 A nagybátonyi városrésszel a településrészek összeköttetése nem megfelelő 

 

Településüzemeltetetés problémái 

 közlekedési útvonalak megfelelő kiépítésének (járda, kerékpárút, parkolóhelyek, 
vízelvezetés) hiánya 

 útburkolatok és csapadékvíz elvezetés hiányából adódód problémák 
 közterületek állapota javítása (tisztaság, burkolat) 
 közvilágítás javítása  

 
 
Bátonyterenye nem rendelkezik a település épített környezetének védelmét biztosító és szabályozó 
helyi értékvédelmi rendelettel.  
 
1.15. Közlekedés 
 
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 
Bátonyterenyét az országos közúti és kötöttpályás közlekedési hálózatokhoz a településen É-D-i 
irányban áthaladó 21sz. főút, a K-Ny-i irányban áthaladó 23sz. főút, továbbá a 81-es Hatvan-
Salgótarján-Somoskőújfalu vasútvonal kapcsolja.  
A 21sz. főút Hatvanból, az M3 autópályától vezet Salgótarjánon keresztül az országhatárhoz. Ez az út 
biztosítja, hogy az autópályától kb. 40 perc alatt Bátonyterenyére lehet érni. A 23sz. főút Bátonyterenyét 
Pétervásárán keresztül a 25sz. főúttal, Eger térségével kapcsolja össze. A 21-es főúttal gyakorlatilag 
párhuzamos a vasútvonal, és egy mellékutakból álló közúti útvonal is vezet a főúttal párhuzamosan.  



 

A település kerékpáros „főúton” egyelőre nem közelíthető meg.  
Füves kisrepülőtér van Bátonyterenye északnyugati részén, ezen kívül a szlovákiai Bolyk-i repülőtér kb. 
50 kilométerre van.  
Hajózásra alkalmas vizek a település környezetében nincsenek. 
 

 

 
1.15.2. Közúti közlekedés 
 
Országos utak 
 
A városon két országos főút halad keresztül, a 21sz. Hatvan-Somoskőújfalu elsőrendű főút, és a 23sz. 
Kisterenye-Tarnalelesz másodrendű főút.  
A 21sz. főút a város nyugati szélén halad. A főút egyes szakaszai 2×2 sávos  kiépítést kaptak, így a 
Bátonyterenyétől délre és északra eső szakaszok is. A városi átkelő szakasz viszont 2×1 sávos, nyilván 
a korábban tervezett elkerülés miatt (ami viszont az új OTrT-ben nem szerepel). A várost érintő szakasz 
nagyobbik része külterületi jellegű, gyakorlatilag csak a kisterenyei Kossuth telepi, Chorin telepi rész 
(Madách út) rendelkezik lakott területi jellemzőkkel, bár a jogi belterületi határon belüli rész ennél 
hosszabb. A főút burkolata jó minőségű, a csomópontok korszerűek, a kialakult szabályozási szélesség 
20-25m közötti. 
A 23sz. főút a 21-es úttól kiindulva kelet-nyugati irányban halad át „Öreg-Kisterenyén”. A főútnak 
szintbeli sorompós keresztezése van a Hatvani vasútvonallal, a burkolat jó állapot, a vonalvezetés 
azonban kevésbé. A belterületi szakaszon (Zrínyi út-Rákóczi út-Nemti út) több kissugarú ív található, a 
kialakult szabályozási szélesség 10-20m közötti, tehát vannak szűkebb szakaszok is. 
 
Bátonyterenyén több országos mellékút is található.  



 

Közülük kettő, a 2409j. és a 24107j. út ki sem lép a közigazgatási területről. Az előbbi (Béke út-Ózdi út) 
a 23sz. főút és a 21sz. főút külterületi szakaszát köti össze Maconkán, a Mátra lakótelepen keresztül, 
így a feltáró szerepén kívül elkerülő útvonalként is működik. A burkolat jellemzően jó, az út 
végcsomópontjai korszerűen kiépítettek, a Hatvani vasútvonalat sorompós átkelővel keresztezi. A 
kialakult szabályozási szélesség 10-16m közötti, a régebbi beépítésű részeken vannak a szűkebb 
szakaszok. A 24107j. út (Béke út-Alkotmány út) Nagybánya bekötő útja. A vonalvezetés és a burkolat 
minősége átlagos. A kialakult szabályozási szélesség 12-20m. 
Rákóczibánya megközelítését biztosítja a 2301j. Kisterenye-Mátraszele összekötőút. Kisterenyén 
ágazik ki a 23sz. főútból, a közigazgatási területen gyakorlatilag külterületi jellegű út, megfelelő 
kiépítettséggel. A 21166j. Kisterenye bekötőút (Zrínyi út) a 21-es főúttal párhuzamos alsóbbrendű 
útvonal része. A két főút csomópontjából indulva halad dél felé, gyakorlatilag a főúttal párhuzamosan. A 
burkolat inkább csak elfogadható minőségű, a kialakult szabályozási szélesség a belterületen 
jellemzően 12-14m. A Kisterenye bekötőútból mátraverebélyi területen ágazik ki Szúpatak bekötőútja, a 
21141j. út. Az út Szúpatak központjáig vezet, a burkolat rossz. 
Van még két állomáshoz vezető út, a 23301j. Kisterenye vasútállomáshoz vezető, és a 24305j. 
Nagybátony vasútállomáshoz vezető út. Mindkettő a célnak megfelelő rövid út. 
 
Az országos utak átlagos napi forgalma az alábbi táblázat szerinti:                     
 
 

Út  ÁNF db. Kihasználtság %  Nehézgépjármű db., % 

21sz. főút 6549-7985 36-42 651-609, 10-5 

23sz. főút 4780-3948 24-20 468-282, 10-7 

2301j. út 834 4 57,7 

2409j. út 3975 34 205,5 

21141j. út 1346 8 156,12 

21143j. út 380 2 5,1 

21166j. út 597 5 13,2 

23301j. út 1474 16 134,9 

24107j. út 2199 23 163,7 

24305j. út 1241 14 98,8 
  
 
Helyi utak 
 
A település belső közlekedését szolgáló helyi úthálózatot az egyes településrészek arculatának 
megfelelő utcák alkotják. Vagyis a hagyományos városrészek utcái is hagyományos, 
kertvárosi/kisvárosi jellegű utcák, különösebb problémák nélkül. A régebbi és újabb lakótelepek 
közterületei is az ilyen területekre általában jellemző  képet mutatnak, vagyis rendezettek, megfelelően 
kiépítettek, de „úszótelkesek”, ami ma már tulajdonképpen egy jogilag rendezetlen állapotot jelent. A 
helyi úthálózatból nem igazán lehet gyűjtőutakat (az országos mellékúttal gyakorlatilag azonos 
kategóriájú utakat) kiemelni, ezt a szerepet is az alsóbbrendű országos utak töltik be.  



 

     

1.15.2. Közösségi közlekedés 
 
1 .15 .2 .1 .Közút i  közösség i  köz lekedés  
 
A közúti tömegközlekedést helyközi autóbuszjáratok, és helyi járatok biztosítják.  
A Volánbusz helyközi járatok többsége Maconkán keresztül közlekedik, és több helyen is megáll, de 
vannak a 21sz.főúton közlekedő gyorsjáratok is, amik csak a Zrínyi útnál állnak meg. Bátonyterenyén 
összesen 9 helyközi megálló van.  
A helyi járatok autóbusz-állomása a Béke úton található, nem messze Nagybátony vasútállomástól. A 
helyi járatok kiegészítik a helyközieket, a távolabbi településrészekre csak ezekkel lehet eljutni. 
Általában napi egy-két járat közlekedik, leginkább az iskolakezdés/zárás időpontjához igazodva. 
Összesen öt helyi járat van, és ezeket is a Nógrád Volán üzemelteti.  
A megállók többsége rendezett, (nem túl szép) esőbeállóval is ellátott.  
 
1 .15 .2 .2 .Kötöt tpá lyás  tömegköz lekedés   
 
A 21sz. főúttal közel párhuzamosan halad keresztül a településen a Hatvan-Salgótarján-Somoskőújfalu-
Országhatár országos törzshálózati vasútvonal. A városban két vasútállomás (Nagybátony, Kisterenye), 
és egy vasúti megálló (Kisterenye-Bányatelep) van ezen a vonalon. A vasútvonal egyvágányú, nem 
villamosított vasútvonal, ütemes menetrenddel. Az állomásokon a ténylegesen használt átmenő 
vágányokon kívül számos (most használaton kívüli) rakodóvágány van. 
A városnak volt egy vasúti mellékvonala is, a Bátonyterenye és Kál-kápolna közötti vasútvonal. Ezen a 
vonalon a szolgáltatás szünetel, de a vasúti terület és a vágányok még rendelkezésre állnak. Korábban 
iparvágány vezetett Rákóczibányára, és Kisterenye-Bányatelepre, ezeknek a területe is (helyenként a 
vágányok is) még megvannak. 
  
1 .15 .2 .3 .Kerékpáros  és  gya logos  köz lekedés  
 
A településen jelentősebb önálló kerékpárút nincs. Az utakat általában megfelelően kiépített járdák 
szegélyezik. Gyalogos szempontból (is) veszélyesek az út menti mély árkok. Szép gyalogos tér épült ki 
a Polgármesteri Hivatal előtt. A kastélypark a gyalogos kiránduló forgalom számára is vonzó terület, 
ilyen szempontból is kedvező, hogy egészen közel van a Kisterenye vasútállomáshoz. A 
vasútállomásnál gyalogos felüljáró vezet át vágányok felett.  
  
1.15.5. Parkolás 
 
A településen jelentősebb saját telken kívüli parkolási igény a lakótelepeken jelentkezik. Az emiatt a 
lakótelepek mellett kialakult garázsvárosok jogi rendezést és esztétikai beavatkozást igényelnek. Az új 
létesítmények esetében, ipari/gazdasági és kereskedelmi/szolgáltató létesítményeknél egyaránt, 
általában megfelelően kiépített és elegendő számú parkolót alakítottak ki. A városnak van parkolási 
rendelete.  
 
 
 
 
 



 

Magasabb rendű tervek elhatározásai 
 
OTrT 
 
A 2014. január elseje óta hatályos OTrT Bátonyterenyét illetően a 23sz. főút belterületi nyomvonal-
korrekcióját tartalmazza. A 21sz. út főútként jelenik meg a tervben, a jelenlegi nyomvonalán. Ez eltér a 
korábbi OtrT-től, amiben Bátonyterenyét elkerülő nyomvonalon szerepelt az M21 gyorsforgalmi út, sőt 
maga a főút is elkerülte volna a várost. A Hatvan-Salgótarján kerékpáros túraútvonal az új OTrT szerint 
elkerüli Bátonyterenyét.   
 

 
 
 
 
 

 
Részlet az elévült OTrT-ből  

 
 



 

 
 
 
 
 

Részlet a hatályos OTrT-ből  
 
Nógrád Megye Településrendezési Terve 
A megyei tervnek az új OTrT-hez történő igazítása még nem történt meg, így az egyelőre továbbra is 
tartalmazza a várost nyugatról elkerülő M21 nyomvonalát. Nagyjából az OTrT-nek megfelelő a 23sz. 
főútnak a megyei tervben megjelenő nyomvonal-korrekciója. A megyei terv több Bátonyterenyét érintő 
térségi kerékpárutat is jelöl. 
 
 
 
 
 

Részlet a hatályos megyei tervből  
 



 

 
1.16. Közművesítés és elektronikus hírközlés 

A közművesítés fejlődése 
 
Bátonyterenye fejlődését a Salgótarján városhoz való közelsége, jó közlekedési kapcsolata segítette, 
de fejlődéséhez hozzájárult a rendelkezésre álló közműellátása is. A település jelenlegi közműellátására 
a már beépített területei számára a teljes közműellátás lehetősége biztosított. A teljes közműellátás 
keretében rendelkezésre áll a villamosenergia ellátás, a vezetékes ivóvíz ellátás, a szennyvíz 
közcsatorna hálózat és a vezetékes távközlés, a kábel TV ellátás, a zömében nyílt árkos csapadékvíz 
elvezetés.  
 
Közművek vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés tekinthető a legproblematikusabbnak. A 
településre jellemző a nyílt árkos rendszerű csapadékvíz elvezetés, ennek befogadója a belterületen 
áthaladó Zagyva és annak mellékágai.  
 
A közművek tekintetében figyelmet kell még fordítani a villamosenergia ellátás vezetékeinek és a 
vezetékes hírközlési hálózatnak a föld feletti elhelyezésére, amely befolyásolja, alakítja a település 
arculatát.  
 
Közműellátottság 
 
Bátonyterenye Salgótarján agglomerációs körzetében fekvő, kedvező fekvésű település.  
A település közműellátásának kiépítése intenzívebben a múlt század közepén indult el. 1960-as évekig 
a településen közműként csak a villamosenergia ellátás fordult elő. Az egyéb közműigényeket egyedi 
ellátással, házi kutakkal, közműpótlókkal elégítették ki. Érdemi közműfejlesztés 60-es években indult, 
amikor a közüzemű vízellátást és a szennyvízcsatornázást kezdték kiépíteni.  
A vezetékes távközlés a múlt század utolsó évtizedében vált az igényekhez igazítva település szintű 
szolgáltatássá. A megfelelő minőségű műsorelosztást biztosító vezetékes kábel TV szolgáltatás, viszont 
a 2000-es évek közepén jelent meg a településen.  
A közműfejlesztés eredményeként ma már a település belterületén a teljes közműellátás lehetősége 
rendelkezésre áll, bár nem mindegyik ingatlan veszi igénybe a teljes közműellátás lehetőségét. A 
belterülettől távolabbra eső külterületen fekvő ingatlanok számára pedig jellemzően a közüzemi 
közműszolgáltatásból csak a villamosenergia ellátást építették ki. Ezeknél az ingatlanoknál jelentkező 
további közműigényt egyedi közműpótló megoldással biztosítják. 
A település közműellátottságának értékelésére pontos számszerű adatok a statisztikai nyilvántartásból 
állnak rendelkezésre. A legutolsóként rendelkezésre álló adatsor 2012-es, amely közműellátottság 
vonatkozásában a 2013. január 1.-ei állapotot rögzíti. A település közműellátottságát ezekkel az 
adatokkal lehet jellemezni, megjegyezve, hogy azóta jelentősebb változás nem történt. 
A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományának 100 %-a 
rendelkezik villamosenergia ellátással.  
A vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a beépített, belterület utcáiban 83,6 km hosszban épült ki, a 
vízvezeték kiépítettsége teljes körűnek tekinthető. Az ivóvízzel ellátott lakások száma 5521 volt a 
statisztikai adatok szerint, ez a település lakásállományának 2013. január 1.-én 96,6 %-a volt. Ez azt 
mutatja, hogy a lakosság vezetékes ivóvíz ellátása a belterületen majdnem teljes körű.  
A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanoknál is jellemző a házi kutak használata, melyet jellemzően 
locsolásra használnak, mivel a házi kutak vize talajvízből, az első vízadó rétegből nyert víz, amelynek 
vízminősége már nem megbízhatóan ivóvíz minőségű. A házi kutakról nyilvántartás nem áll 
rendelkezésre. 



 

A településen a közcsatornás szennyvízelvezetést már régen, az 1960-as évek elején kezdték kiépíteni. 
Mára 74,7 km-re növekedett a szennyvízcsatorna hossza és biztosítja a településen a szennyvíz 
összegyűjtését és szennyvíztisztító telepre szállítását. 2001-ben az akkori lakásállomány 49 %-a 
csatlakozott a közüzemi hálózatra, ma már 4763 lakás, a jelenlegi lakásállomány 83,4 %-a csatlakozik. 
Meg kell említeni, hogy a kiépített hálózat mentén nem mindegyik ingatlan csatlakozik a közhálózatra. 
A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanoknál keletkező szennyvizeket saját egyedi házi 
szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb részben 
szikkasztóként üzemelnek. Ma is naponta átlagosan 135 m3 szennyvizet szikkasztanak a talajba, amely 
a település egyik jelentős szennyező forrásának tekinthető. A szennyvíz okozta szennyezés elkerülése 
különösen indokolt a település felszín alatti vizeinek védelme érdekében, mivel a település a 27/2004 
(XII.25.) KvVM rendeletében rögzítettek szerint érzékeny területen fekszik. 
A felszíni vízelvezetés vonatkozásában, a településre nagy részén jellemző a nyílt árkos vízelvezetés, 
csak a lakótelepeken épült ki a zárt csapadékcsatornás vízelvezetés. A csapadékvizek elvezetését a 
település mélyvonalain haladó jelentősebb árkok, vízfolyások biztosítják. A település beépített területén 
összegyűlő vizek befogadója a településen eredő és áthaladó Zagyva.  
A településen, ahol jellemző a nyílt árkos vízelvezetés, meg kell említeni, hogy 3191 személygépkocsit 
tartanak nyilván, amely azt jelenti, hogy a nyílt árkos vízelvezetésű utcák felöl feltárható telkek 
mindegyikére aktív kocsi behajtót építettek ki.  
A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a földgázellátást 
kiépítették. A település belterületén 82,1 km földgázelosztó hálózat üzemel. A gázhálózat 
kiépítettségének eredményeként 2013. január 1-én4295 lakás, a lakásállomány 75,2 %-a vette igénybe 
a földgázellátást. A településen ugyanennyi lakásban hasznosítják a földgázt fűtési célra, biztosítva 
ezzel a komfortos életkörülmény lehetőségét.  
 
A földgázhálózatra nem csatlakozó ingatlanok döntő hányadában a termikus célú energiaigényt nem 
vezetékes energiahordozó (jellemzően szén, fa) hasznosításával elégítik ki. Főzési célra a szintén nem 
vezetékes PB gáz használata a jellemző. 
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A 
település közüzemi ivóvízhálózatával 370,3 ezer m3 vizet szolgáltattak 2012-ben, a lakosság számára. 
Ez alapján a vízellátást igénybevevő lakókörnyezetben élőknek az egy főre eső vízfogyasztása éves 
átlagban meghaladta a 75 l/fő,nap mértékét.  
A tapasztalatok szerint a távlatban a jelenlegi átlagos vízfogyasztási adatok figyelembe vételével, a 
meglevő fogyasztóknál a víztakarékosságra való törekvés ellenére is, számolni kell a vízigény várható 
növekedésével.  
A település lakossági villamosenergia fogyasztása 12374 MWh volt 2012-ben. Az egy lakásra jutó havi 
átlagos villamosenergia fogyasztása 180 kWh volt.  
A település lakossági gázfogyasztása 3620 ezer m3 volt 2012-ben. A gázfogyasztók egy háztartásra 
jutó átlagos havi földgázfogyasztása 69 nm3/hó, amelyből számolt csúcsigény átlagosan 0,34 nm3/h.  
A vizsgálatok alapján meg kell említeni, hogy a településen az utcák csapadékvíz elvezetésének 
megoldása és az árkok-vízfolyások rendezése is jelentős fejlesztési feladatot jelent. Közművesítési 
szempontból ugyanis a legkevésbé megoldott közműnek tekinthető a csapadékvíz elvezetés jelenlegi 
kiépítése, kialakítottsága, különös tekintettel a szélsőséges csapadékesemények fogadására már nem 
felel meg. 
A statisztikai adatok nem térnek ki rá, de a helyszíni vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a 
település közvilágítása jellemzően ugyan az előírásoknak, a közlekedésbiztonságnak megfelelő szinten 
megoldott, a kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel, de ez ma már nem 
tekinthető sem korszerűnek, sem gazdaságosnak, s a megvilágítás mértékének növelésére is már 
nagyobb igény lenne. 



 

1.16.1. Víziközművek 

1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás  
 
Bátonyterenyén a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, a 
vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthető, az ivóvíz vezeték minden utcában megépült. 
A vízellátást 2013. június 1.-ig a körzet regionális szolgáltatója, a Bátonyterenye és Környéke Víz és 
Csatoramű kft biztosította, a szolgáltatást akkor a Heves Megyei Vízmű Zrt. vette át.   
 
Az ellátás korábban is és ma is a saját vízbázisról történik, de vesz át vizet a Vízmű az Észak 
Magyarországi Vízművek Zrt hálózatától is.   
 
A regionális rendszer Bátonyterenye, Mátraverebély, Rákóczibánya, Kányás, Csengerháza, Szentkút és 
Szúpatak vízellátását biztosítja.  Vízbázisai a Káposztási Vízműtelep, a Mátraverebélyi Vízműtelep, a 
Szorospataki források és a Gyulapataki forrás.  
 
Ezek kapacitásai a következők: 
 
Káposztási Vízműtelep 4000 m3/d 
Mátraverebélyi Vízműtelep 110 m3/d 
Szorospataki források 120 m3/év 
Gyulapataki forrás.  3 m3/d 
 
A legjelentősebb vízbázis a Káposztási Vízműtelep. Itt a Zagyvából felszíni vízkivétellel termelik ki a 
4000 m3/d vízmennyiséget. A kitermelt vizet két, egymástól különböző tisztítási technológiával tisztítják 
meg. Ezek a következők: 
 

1. Derítéssel és homokszűréssel 1000 m3/d vízmennyiséget tisztítanak meg. Ekkor a kivett vizet 
vegyszerezik, derítik, majd homokszűrőben megszűrik, végül klórozzák. 

2. A dúsítással 3000 m3/d vízmennyiséget tisztítanak meg. Ekkor a 7 db dúsító medencében a 
vizet elszivárogtatják, majd a dúsító medencék mellé telepített 18 db kútból a talajban való 
megszűrés után a már tiszta vizet kitermelik. 

 
A települési hálózatok felé a Káposztási vízmű 2x250 m3-es térszíni tározójából a központi gépház 
szivattyúi nyomják az ivóvizet. A hálózatok különböző részeiben az ellennyomó tározókban tárolt víz 
szintje határozza meg a víznyomást. 
 
A tározók a következők: 
    Térfogat  túlfolyó szint 
Maconkai tározó   2x500 m3  269,5 mBf 
Kenyérgyári tározó   1x300 m3  243,5 mBf 
Kisterenyei tározó   2x100 m3  265 mBf 
Mátraverebély tározó   2x100 m3  243 mBf 
Szorospataki tározó   2x50 m3  345 mBf 
 
Az ÉRV Zrt-től van mód átvenni a Káposztási Vízműtelepen 3500 m3/d vízmennyiséget is.  
 
A belterületi ellátó hálózati rendszer alapvetően körvezetékes rendszerrel épült ki, de a külterületek felé 
kifutó utcáknál található néhány ágvezeték is, amelyekben pangó vizes állapotok alakulhatnak ki, 
valamint a rekonstrukciós munkáknál és a csőtöréseknél sok ingatlan maradhat vízellátás nélkül. Az 



 

ellátó hálózat mérete zömmel NÁ 100-as és NÁ 80-as, de a rendszer fő gerincvezetékei dn 300-as, dn 
200-as és dn 150-es méretűek. 
 
A hálózatra föld feletti tüzivízcsapok vannak felszerelve. Az újabban épített vezetékek anyaga KMPVC, 
a régen építetteké azbesztcement, de találhatók acél anyagú vezetékek is. 

1.16.1.2.Szennyvízelvezetés 
 
A településen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését az 1950-es évek elején kezdték el kiépíteni, akkor 
a bánya már saját szennyvíztisztító telepet is épített. Az elválasztott rendserű szennyvízcsatorna 
hálózat ma már 100%-os szintűnek tekinthető, a csatorna minden utcában kiépített, a rácsatlakozási 
arány a már említett 83 %-os szintű. A kiépített hálózat elválasztott rendszerű, a rendszer gravitációs 
csatornákból épült, a hálózati rendszeren a topográfiai adottságok miatt átemelő berendezések és 
nyomóvezetékek alkalmazására is szükség volt. A régebben épített gravitációs csatornák mérete 
zömmel dn 300, csak gerinccsatornák mérete dn 400, anyaguk beton. Az újabban épített csatornák 
mérete már dn 200, ezek anyaga  KGPVC, a nyomóvezetékek mérete dn 200, 160, 90 és 63, anyaguk 
KPE vagy ac.  A rendszer által elvezetett szennyvizeket a település D-i részén megépített 
szennyvíztisztító telepre vezetik. 
 
A szennyvíztisztító telep kapacitása 2006-2007-ben elvégzett felújítása után 3000 m3/nap. A telep 
háromfokozatú eleveniszapos (mélylevegőztetéses oxigénbevitel+denitrifikálás) biológiai tisztító 
technológiával tisztítja a szennyvizeket, a tisztított szennyvizek befogadója a Zagyva.  
 
A hálózatra még nem rákötött telkeken a keletkező szennyvizeket jelenleg még az ingatlanok telkein 
zömmel elszikkasztják, illetve zárt szennyvíztározó medencékben tárolják, amelyekből az összegyűlt 
szennyvizeket szippantó kocsikkal a kijelölt leürítő helyekre szállítják. A magyarországi gyakorlatnak 
megfelelően valószínűsíthető, hogy a zárt szennyvíz tározó medencék vízzárósága nem megfelelő, 
abból a nagy szerves anyagtartalmú (mosószerek, stb.) szennyvizek a talajba kerülnek, és a talajt, a 
talajvizet szennyezik.  
 

1.16.1.3.Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 
Bátonyterenye a Mátra északnyugati lábánál fekszik, a település kül- és belterületeire eső 
csapadékvizeket a belterülen áthaladó Zagyva és a belétorkolló Tarján patak. További jelentősebb 
vízfolyások a Kazári patak, a Krakó patak, a Szoros patak és a Kecskés patak.  
 
A két nagyobb vízfolyás, a Zagyva és a Tarján patak medrein az árvizek elkerülésére víztározókat 
építettek, a Zagyván ez a Maconkai víztározó. 
 
Bátonyterenye település topográfiai szempontból változatos, a mélyvonalakon árok-vízfolyások 
haladnak, amelyek a csapadékvizeket a fent említett vízfolyásokba vezetik. Az utcák víztelenítése 
jelenleg a lakótelepeken zárt csapadékcsatornás elvezető hálózattal, a többi településrészen nyílt árkos 
módon történik, ezek egy ill. kétoldali kiépítésűek. Néhány út mentén még szikkasztó árkok is 
találhatóak, de ezek száma csekély. Az árkok medre általában karbantartott, a település központjában 
burkolt, a mértékadó vízmennyiségek szállítására alkalmas. 



 

1.16.2. Energiaközművek  
 
A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, és a földgáz áll 
rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is és a megújuló 
energiahordozók hasznosítása is megtalálhatók a település energiaellátásában.  
 
A két vezetékes energiahordozó rendelkezésre állása a település gazdaságos, takarékos, korszerű, 
környezetbarát energiaellátását igény esetén lehetővé teszi.  
 
A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, vagy 
technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. A földgáz közvetlen hasznosításával 
komplex módon a termikus energiaigények teljes körűen kielégíthetők. 
 
Meg kell említeni a megújuló energiaforrások használatát is. A település természeti adottsága a 
napenergia hasznosítás lehetősége, amely bár mértékletesen, de évi 2000 napos óra hasznosítás 
lehetőségét kínálja. A településen a nap energiájának hasznosítása nem széleskörű, de helyszíni 
bejáráson több napkollektor, napelem, illetve „ősi” berendezés, a festett hordó jelzi a hasznosítás 
igényét. 

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás  

1.16.2.1/1. Villamosenergia,  közvilágítás  
 
A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója az Észak-magyarországi Áramszolgáltató ÉMÁSZ 
Nyrt Gyöngyösi Kirendeltsége. Az ellátás bázisa a település területén üzemelő un. Nagybátony 132/22 
kV-os alállomás, amelynek betáplálása az országos 132 kV-os hálózat kiépített bekötésekkel biztosított.  
 
A 132/22 kV-os alállomásról induló 22 kV-os szabadvezetékes hálózat táplálja a település körzetének 
fogyasztói transzformátor állomásait.  
 
A szolgáltató nyilvántartása szerint jelenleg a település belterületén 54 db, a külterületen 28 db 
fogyasztói transzformátor állomás üzemel, amelyekről táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen 
a fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten került kivitelezésre, 
légkábeles vagy szabadvezetékes formában. 
 
A település ellátását szolgáló transzformátor állomások zömmel oszlopállomások. 
 
A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói 
igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten került kivitelezésre, légkábeles vagy 
szabadvezetékes formában. 
 
A település közvilágítása legnagyobb részben a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejjel történik, de találhatók földkábelekkel betáplált korszerű kandeláberek is. A településre 
jellemző, hogy helyenként minimális mértékű a megvilágítás, ott éppen csak a közlekedés biztonságát 
szolgálja. 



 

1.16.2.1/2. Földgázellátás 
 
A település földgázellátásának szolgáltatója a TIGÁZ DSO kft. Egri Kirendeltsége. A település 
gázellátásának a kiépítése az 1950-es évek közepén kezdődött. Ma már 4378 háztartásban, a 
háztartások 76,6 %-ában áll rendelkezésre a vezetékes gázellátás nyújtotta komfort lehetősége.  
 
A település gázellátásának bázisa a Bátonyterenyei MOL nagynyomású gázátadó és 
gáznyomáscsökkentő állomás, amelyet a Zsámbok-Ózd/Center nagynyomású gázvezeték táplál be. A 
gázátadó és gáznyomáscsökkentő állomástól induló nagy-középnyomású vezeték képezi 
Bátonyterenye ellátásának gerincét. A Bátonyterenye gázátadó és gáznyomáscsökkentő állomástól 
indul a Bányász úti és az Orgona úti gáznyomás csökkentőket betápláló nagy-középnyomású 
vezetékek, ahonnan a lakótelepen lévő kisnyomású, az ipari területen pedig a középnyomású 
elosztóhálózatokat táplálják be.  
 
A településen belül a gázelosztás a kisnyomású hálózatról közvetlenül, a középnyomású hálózati 
rendszerről pedig a kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi házi nyomáscsökkentők 
segítségével történik. Az egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de 
található ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló 
kisnyomású hálózatról lehet közvetlen a fogyasztói igényeket kielégíteni. 

1.16.2.2  Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 

 
Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben 
háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó készlete és 
hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló 
energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz 
halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés 
lehetőségét szolgálják. 
 
A hazánkban is, s benne Bátonyterenyei is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a 
napenergia, a vízenergia, a biomassza-biogáz, a föld és a geotermikus energia. Ezek az ország 
területén nem egyenletesen és általánosan fordulnak elő, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a 
topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti geológiai adottságok. 

1.16.2.2/1 Szélenergia 
 
A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergiát a szélkerék 
alkalmazásával közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosítani. Az ősi hasznosítású elvek 
alapján kialakított „szélkerék”-ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint szélerőművel közvetlen 
villamosenergia termelhető. 
 
Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az 
ország területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján 
rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét. 



 

 
Forrás: A szél energiája Magyarországon  

Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság 
 

 
Forrás: www.met.hu 

Az évi átlagos szélsebességek [m/s] és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009) 
 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél 
energiáját. A térképről is leolvasható, hogy Bátonyterenye és térsége a szélenergiát kevésbé 
kedvezően hasznosítható területen fekszik, így hasznosítási lehetősége kicsi. Szélerőmű létesítési 
szándékot azonban a település számára meghatározóbb szempontok alá kell vetni.  

1.16.2.2/2 Napenergia 
 
A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló 
energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú 
energiaellátásra, elsődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas. A 
továbbfejlesztéssel kialakított napelemek közvetlen villamosenergia előállítására alkalmasak. 
 
A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek 
változóak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia hasznosítási 
lehetőségéhez hasonlóan a napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete is rögzíthető.  



 

 
Forrás: www.met.hu 

Az évi átlagos napfénytartam (óra) Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján 
 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap 
energiáját. Bátonyterenye területén 2000 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, 
amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal 
termikus célú energiaellátásra, naperőművel, napelemmel villamosenergia termelésre biztosított.  
A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi hasznosítással alkalmazásuk 
egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett napkollektorokról, napelemekről, de 
a helyszíni vizsgálatokon több helyen, több épületen látható használatuk. 
 

Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő hasznosítása 
már jelenleg is megfigyelhető és várható Bátonyterenyén. A fotovoltarikus energiahasznosító 
berendezések tömeges gyártásának az elindulása által elért ár-eséssel a megtérülésében már javulás 
tapasztalható, így a hasznosításának intenzív terjedése várható. Hasznosítása továbbra is célorientált 
lesz, így helyi jelentőségű marad.  

1.16.2.2/3 Vízenergia 
A vízfolyások esésével mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, amelynek 
hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével kialakították a 
vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre a nagyobb 
vízszint-változású vízfolyások, alkalmasak, így előfordulásuk Magyarország térképéről leolvashatók. 

 
 

Forrás: Magyar Tudomány - A Magyar Tudományos Akadémia lapja 1999. augusztus Tudomány és politika a magyar 
századokban -  A magyarországi vízi energia hasznosításának száz éve 

A térkép jelzi, hogy közüzemű szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére Bátonyterenyén 
nincs lehetőség.  



 

1.16.2.2/4 Biomassza-biogáz 
A növényi termésből, növényi, egyéb hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági hulladékokból, 
szennyvíz iszapból előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen elégetésével fűtési és 
használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő- és villamosenergia 
termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként hasznosítható. 
 

Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Bátonyterenyén is van lehetőség. Az 
elégetése során keletkező CO2 miatt, ma már nem tekintik annyira környezetbarátnak, mert bár az 
elégetése előtti oxigén termelése és az elégetése során keletkező CO2 közel egyensúlyban van, csak 
amíg az oxigén termelése a beépített környezettől távolabbra esik, a környezet terhelő kibocsátás az 
beépített területen jelentkezik. 

 

1.16.2.2/5 Geotermikus energia 
A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják 
előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földfő 
hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.  
 

A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz előállítására 
hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is alkalmas. 
A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan rendelkezésre 
állását bemutató térképet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: dr. Barótfi István Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó) 
 Geotermikus energia - Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz feltárásának területei 

 



 

A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a termikus energia hasznosítását kedvezőbben 
megvalósítani. A földhő hasznosítására Bátonyterenyén is van lehetőség. A hőszivattyú használata 
telken belül realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető hagyományos 
energiahordozó megtakarító hatása. 

1.16.2.2/6 Jelenlegi megújuló energiahordozó hasznosítás Bátonyterenyén 
 
Összefoglalva: hasznosításra alkalmas megújuló energiahordozóként Bátonyterenyén a biomasssza-
biogáz, a nap- a föld energiája áll rendelkezésre. Közülük is legígéretesebben hasznosítható a 
napenergia lesz. 
 
A napenergia hasznosítás lehetősége is mértékletes, de évi 2000 napos óra hasznosítás lehetőségét 
kínálja. A településen a nap energiájának hasznosítása nem széleskörű, de helyszíni bejáráson több 
napkollektor, napelem, naperőmű illetve „ősi” berendezés, a festett hordó jelzi a hasznosítás iránti 
igények megjelenését.  
 
A föld energiájának hasznosítása a szórványosan előforduló, nyilvántartás hiányában feltételezett 
magán beruházások keretében megvalósított hőszivattyús hőellátásnál fordul elő. 
 
A településen a megújuló energiahordozók hasznosításáról nyilvántartás nincs, így a hasznosítás 
mértéke pontosan nem ismert. 

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 
Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával megoldott. 
A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a termikus 
célú energia ellátásuk pedig földgáz hasznosításával biztosított, helyi hőbázis segítségével. 
 
Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a 
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) 
beruházások, épületgépészeti felújítások előfordulhattak, de az energiahatékonyság jelentősebb 
javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosításról információ nem áll rendelkezésre.  

1.16.3. Elektronikus hírközlés  

1.16.3.1.Vezetékes elektronikus hálózat 

Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlési létesítmények 
 
A település vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A  Miskolci szekunder 
központhoz tartozó 30-as körzetszámú Salgótarján primer központ Bátonyterenye vezetékes távközlési 
hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 32-es hívószámon csatlakoznak az 
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  
 
A település távközlési hálózatának kiépítése a 90-es években történt. A vezetékes távközlési ellátottság 
teljes körűnek tekinthető, azaz valamennyi igény kielégített. 
 
A hálózat a településen oszlopokra szerelt légkábellel épült. Meg kell jegyezni, hogy a föld feletti 
vezetésű távközlési hálózat számára önálló, saját oszlopsort helyeztek el. Így ott az utcákban 
jellemzően két oszlopsor található.  



 

 
Bátonyterenye területén 79vezetékes távközlésiszolgáltató áll rendelkezésre az ágazati nyilvántartás szerint: 

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 ACN Communications Hungary Kft. 2011.04.27 
2 2 Aktív-I Szolgáltató Kft. 2011.09.01 
3 3 AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. 2002.10.02 
4 4 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 2009.11.26 
5 5 BORSODWEB Internet Szolgáltató Kft. 2011.10.27 
6 6 Bsystems Telekom Kft. 2012.04.01 
7 7 BT Limited Magyarországi Fióktelepe 2006.09.05 
8 8 BTM 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2010.05.01 
9 9 Business Telecom Távközlési Nyrt. 2007.03.01 
10 10 Calltivation Ltd. 2013.10.31 
11 12 Comtest Technikai és Ügyvitelszervezési Kft. 2011.07.05 
12 13 Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft. 2009.10.01 
13 14 Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft. 2013.09.25 
14 16 DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2008.09.06 
15 17 DRÁVANET Internet Szolgáltató Zrt. 2009.05.18 
16 19 EnterNet 2001 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2010.03.20 
17 20 Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2010.05.14 
18 21 Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2008.11.15 
19 22 EQNet Infokommunikációs Zrt. 2004.12.08 
20 23 EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolg. Kft. 2009.02.01 
21 24 Flexikom Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  2009.03.25 
22 25 Fone Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2007.05.01 
23 26 FONIO-VOIP Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.03.15 
24 28 GigaBit Kereskedelmi és Informatikai Szolgáltató Kft. 2012.06.01 
25 29 GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft. 2006.06.15 
26 30 HELLO HD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2010.10.01 
27 31 HuCom Telecom Kft. 2009.09.01 
28 32 Hungária Informatikai Kft. 2012.10.11 
29 33 H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2003.09.21 
30 34 IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 2012.11.05 
31 35 Invitel Távközlési Zrt. 1994.06.16 
32 36 Invitel Távközlési Zrt. 2005.09.14 
33 37 Invitel Technocom Távközlési Kft. 2009.06.01 
34 38 iSave Informatika Kft. 2013.03.14 
35 39 ITSource Informatikai és Telekommunikációs Szolgáltató Kft. 2011.07.01 
36 40 Juhász Ervin 2009.02.15 
37 41 KÁBELSAT-2000 Kábeltelevízió Építő- és Szolgáltató Kft. 2009.10.01 
38 43 KFL-NETWORKING Telekommunikációs és Informatikai Kft. 2011.01.01 
39 44 Kölcsön-Eszköz Vagyon- és Eszközkezelő Kft. 2013.12.16 
40 45 Last-Mile Telekommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012.11.01 
41 46 LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt. 2010.11.15 
42 47 LWS Group Kft. 2012.01.30 
43 48 Magyar Telefontársaság Távközlési és Tanácsadó Kft. 2010.02.17 



 

44 49 Magyar Telekommunikációs és Informatikai Kft. 2010.07.01 
45 50 Magyarországi CPS Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2011.01.17 
46 51 Media Exchange Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011.02.01 
47 52 Microsystem Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.12.01 
48 54 Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Kft. 2006.05.04 
49 55 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2012.04.01 
50 56 Netfone Távközlési Szolgáltató Kft. 2008.08.01 
51 58 NetGen Infokommunikációs Kft. 2010.09.01 
52 59 Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009.10.01 
53 60 Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt. 2006.02.21 
54 62 "OKSZI" Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009.12.21 
55 63 On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. 2006.04.10 
56 64 Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005.09.19 
57 65 P & P Team 2000 Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012.01.01 
58 66 Polanor Telekommunikáció Szolgáltató Kft. 2012.01.01 
59 67 PRIM TELEKOM Kft. 2012.05.15 
60 68 Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.11.15 
61 69 ReKo Systems Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2014.02.01 
62 70 Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2011.05.15 
63 72 R-Voice Hungary Kft 2011.09.01 
64 73 Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2010.04.10 
65 74 SKAWA Informatikai Kft. 2011.05.11 
66 75 Symlink Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2010.10.01 
67 76 Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2006.07.18 
68 78 Toldinet Internet Szolgáltató Kft. 2010.12.27 
69 79 Toldinet Internet Szolgáltató Kft. 2011.03.01 
70 80 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2007.02.06 
71 81 Venien Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2009.07.23 
72 82 Vidékháló Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság 2013.05.31 
73 83 Virtual Call Center Telekommunikációs és Szolgáltató Kft. 2008.03.15 
74 84 VNM Zrt. 2011.05.29 
75 85 Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2008.05.01 
76 87 Zalaszám Informatika Kft. 2011.06.15 
77 88 ZNET-MIKRONET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2010.08.01 
78 89 1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft. 2011.08.01 
79 90 4VOICE Távközlési Kft. 2006.12.01 

 
Ágazati nyilvántartásban szereplő vezetékes műsorelosztó szolgáltatók:  

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 2013.03.25 
2 2 Bsystems Telekom Kft. 2012.04.01 
3 3 DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2008.09.06 
4 4 Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2011.10.01 
5 5 Invitel Távközlési Zrt. 2010.05.11 
6 7 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2006.10.01 
7 8 1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft. 2011.08.01 

 



 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlési létesítmények 
 
A vezetékes ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek területi korlátja nincs. 
Bátonyterenyén valamennyi vezeték nélküli táv- (T-MOBIL, Telenor, Vodafone,) és hírközlési szolgáltató 
megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 

 
A településen közcélú antennát elhelyezni csak építési engedély alapján szabad. Az engedély 
kiadásának feltétele, hogy településképi vizsgálatok is készüljenek és a hely kijelölése az 
önkormányzattal együttműködésben történjen. 
 
A kedvező műsorvétel érdekében egyéni antennák elhelyezését korlátozni célszerű. Az újabb fejlesztési 
területeken központi antenna rendszerhez csatlakozóan, kábelhálózat közvetítésével kell a 
műsorszórást megoldani, elkerülve az épületenként megjelenő antennák látványát. A már beépített 
területen is célszerű a hálózat kiépítése, földalatti elhelyezéssel és a településkép javítása érdekében 
fokozatosan felszámolhatók az egyedi antennák. 
 
Ágazati nyilvántartásban szereplő vezeték nélküli szolgáltatók: 

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató Kereskedelmi és Ipari Kft. 2013.02.14 
2 2 Bsystems Telekom Kft. 2011.12.01 
3 3 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1993.11.04 
4 5 PORTFOLIO TRADE SOLUTIONS Zrt. 2012.05.01 
5 6 Portfolio 4YOU Kft. 2012.01.02 
6 7 Telenor Magyarország Zrt. 1994.06.16 
7 8 Tesco MBL Távközlési Zrt. 2012.03.01 
8 9 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2002.07.16 

 
 
 



1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. Termőföld, talaj állapota, védelme 

A  környezet  vízvédelmének  általános  szabályairól  szóló 1995.  évi  LIII.  törvény,  a  vízgazdálkodásról 
szóló  1995.  évi  LVII.  törvény,  valamint  a  termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény 
egyaránt  meghatároz  általános  következményeket  a  vizek  és  a  föld  védelme  érdekében.  A  föld 
védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, 
ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek magába kell foglalnia a talaj 
termőképességének, víz‐ és levegőháztartásának védelmét is.  

A  talaj  állapotát  veszélyeztető  tényezők  sok  esetben megegyeznek  a  felszíni  és  felszín  alatti  vizek 
minőségét  veszélyeztető  tényezőkkel,  ezért  a  két  fejezet  átfedéseket  tartalmazhat.    Ebben  a 
fejezetben elsősorban azok a talajminőséget veszélyeztető elemek lettek megvizsgálva, amelyek a víz 
minőségének veszélyeztetésénél nem vizsgálandók. Amely mindkét elem minőségét veszélyezteti, az 
a "Felszíni és a felszín alatti vizek" fejezetben lett megvizsgálva. 

 Bátonyterenye domborzati és talajadottságai következtében jelentős területek tartoznak a víz és szél 
talajromboló  hatása  alá,  amely  eredményeként  az  eróziónak,  deflációnak  és  csúszásveszélynek  is 
fokozottan kitett nagy területek találhatók. 

Deflációval veszélyeztetett területek  

Az  intenzív  talajművelésnek  és  nem  megfelelő  agrotechnikának,  valamint  a  klímaváltozás 
eredményezte  szárasodási  folyamatoknak  köszönhetően  a  talajok  tápanyag  mérlegében  egyre 
jelentősebb komponens a horizontális elhordás. A téli száraz, a kora tavaszi, valamint a betakarítást 
követő növényborítás‐mentes időszakban a defláció általi elhordással történően Bátonyterenyében is 
jelentős  mértékű  lehet  az  intenzív  talajművelés  következtében  porosodott  szerkezetű  talajok 
esetében  is. A  jó minőségű  talajok  esetében  is  a  klímaváltozás miatti  száraz  időszakok  hosszának 
növekedése,  valamint  a  nagy  táblás,  nagy  üzemi  művelés  növeli  a  deflációval  veszélyeztetett 
területeket. Erős szelek elsősorban a Zagyva és a Tarna‐patak völgyében jellemzőek. 

A defláció okai: 

erős szél 
állandó növénytakaró hiánya 
száraz, laza talajfelszín 
kedvezőtlen talajszerkezet 
szélvédő erdősávok kivágása 
erdőkivágás, gyepfeltörés  
többszintes művelési módok megszüntetése  

fellazított talaj, pl. tereprendezés miatt. 

Erózióval veszélyeztetett területek  

Elsősorban  szintén  az  intenzív  talajművelésnek  és  nem megfelelő  agrotechnikának  köszönhető  a 
talajok víz általi horizontális elhordása. Az erózió veszélye a lejtős területeken, növényborítással nem 
rendelkező, vagy alacsony növényborítású területeken fenyegeti a termőtalajt. A klímaváltozás miatti 
megszaporodott,  intenzív,  nagy  mennyiségű  csapadékmennyiségnek  köszönhetően  az  eróziós 
folyamatok  Bátonyterenyében  is  felerősödtek.  A  negatív  hatások  nemcsak  a  mezőgazdasági 
területeken,  hanem  az  erdőkben  és  a  lakott  területeken  (kertekben,  burkolatlan  utakon,  rossz 
növényborítású,  vagy  bolygatott,  degradált  területeken)  is  jelentős  talajpusztulást  okoznak.  
Bátonyterenyében  az  erózióval  veszélyeztetett  területek  fokozottan  ki  vannak  téve  a 
csúszásveszélynek is az alapkőzetnek köszönhetően. Az NmTrT alapján a teljes település érintett a  



vízeróziónak  kitett  terület  övezetével.  Igaz,  hogy  az  OTrT  megszüntette  az  övezetet,  és  az  arra 
vonatkoztatott előírásokat nem kell figyelembe venni, a megyei tervkészítői figyelembe vették azon 
területeket, amelyek veszélyeztetettek, amit javasolt figyelembe venni a tervezés, és fejlesztés során.  

A vízerózió a mezőgazdasági területeken talaj felső termékeny réteget viszi el és teszi ezzel tönkre a 
termőföldeket, szünteti meg termékenységüket. Legfőbb okai: 

hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadék, hirtelen hóolvadás 

domborzati viszonyok: meredek lejtők 

növényborítottság hiánya, fedetlen talajfelszín 
rossz  vízgazdálkodás  talajok:  tömörödött,  a  vizet  elszivárogtatni,  elnyelni  képtelen 

talajfelszín 

leromlott, rossz textúrájú talaj 

talajfelszín simasága. 

Az ember tovább növelheti a talajok eróziós hajlamát 

nem megfelelő talajhasználattal 

erdők kivágásával 
nem megfelelő növények termesztésével 

hegy‐völgy irányú műveléssel 

a talaj tömörítésével (nagy mezőgazdasági gépekkel) 

a talaj humusztartalmának csökkentésével 

a talajfelszínre készített burkolatokkal 
az esővizek elvezetését szolgáló árokrendszer hiányával, vagy karbantartásának hiányával. 

Épített  környezetben  a  megelőzés  egyik  lehetősége,  hogy  az  épületek,  építmények  környezetbe 
illeszkedő elhelyezése érdekében a  rézsűk  legnagyobb meredeksége ne haladja meg a 25  fokot, az 
egy  tagban  kialakítható  rézsűk  legnagyobb  magassága  pedig  a  1,5  m‐t.  Ha  1,5  m‐nél  nagyobb 
szintkülönbséget kívánnak  rézsűvel áthidalni, a  tereprendezés során a  terepet  tagolni kell, a  rézsűt 
több  tagban  kell  kialakítani,  az  egyes  rézsűk  között  legalább  1,0 m  széles  növényekkel  beültetett 
sávot  javasolt  kialakítani.    A  rézsű  felületének  legalább  felét  talajtakaró  vagy  cserjékkel  való 
beültetéssel védeni kell.  

Csúszásveszélyes területek 

Azokat  a  területeket  foglalja  magába,  amelyek  geológiai,  morfológiai  adottságaik  és  az  emberi 
tevékenységek hatására földtani szempontból bizonytalan állapotúak, vagy a beavatkozások hatására 
mozgásba  jöhetnek.   Bátonyterenye esetében  is voltak már csúszások. A csuszás veszélyt növelik a 
talajvíz forrásai, a talajvíztartó képződményei és a rétegvizek.. 

Az  NmTrT  földtani  veszélyforrás  területének  övezete  a  teljes  közigazgatási  területet  lefedi.  A 
csúszásveszélyes területeken a még nem beépített területeken a talajmozgás veszélyének elhárítása 
és  a  biztonságos  építkezés  feltételeinek  megteremtése  mérnökgeológiai,  geotechnikai 
szakvéleményben meghatározott módon kell, hogy  történjen. A már  jellemzően beépült,  területen 
belül  épületek,  építmények  elhelyezése,  épületek  bővítése  előtt  az  engedélyezési  eljárás  során 
geotechnikai szakvéleményben ki kell térni a csúszásveszély elhárításának módjára.  

Beépítés veszélye 

Mind az OFTK, mind a Nógrád megyei Területfejlesztési Koncepció nagy hangsúlyt fektet a termőföld 
védelmére,  a  felesleges  zöldmezős  lakóterületi,  gazdasági  beruházások  megakadályozására.  A 
Nemzeti Vidékstratégia, a Nemzeti Fenntartható  fejlődési Stratégia  is markánsan megfogalmazza a 
termőföld  védelmére  vonatkozó  prioritásokat.  Ehhez  kapcsolódik  az  országos  és  megyei 
területrendezési tervek előírásain túl a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény is, amely 
2013 novemberétől szigorúbb előírásokat fogalmaz meg. A településrendezés és a településfejlesztés 
során a termőföld védelmének érvényesítésére vonatkozó előírásokat a 6/B. §‐ban fogalmazza meg. 



A  településrendezési  eszközök,  a  településfejlesztési  koncepció,  illetve  az  integrált 
településfejlesztési stratégia elkészítése vagy azok módosítása tekintetében a termőföld védelmének 
érvényesítése  érdekében  érvényre  kell  juttatnia,  hogy  a  beépítésre  szánt  területek  kijelölése 
lehetőség  szerint  a  gyengébb  minőségű  termőföldeken,  a  lehető  legkisebb  mértékű  termőföld 
igénybevételével  történjen.  Ugyanakkor  az  egyeztetési  eljárásban  kifogást  kell  emelnie,  ha  a 
településrendezési  eszköz  készítése,  vagy  módosítása  alapján  kijelölt  beépítésre  szánt  területek 
többségében  átlagosnál  jobb  minőségű  termőföldeket  érintenek,  és  a  beépítésre  szánt  terület 
övezeti  besorolásának megfelelő,  területfelhasználásra  hasonló  körülmények  és  feltételek  esetén 
átlagosnál  gyengébb  vagy  átlagos  minőségű  termőföldeken  is  sor  kerülhet,  vagy  övezeti 
besorolásának  megfelelő  területfelhasználásra  kellő  nagyságú  térmértékben  lehetőség  van  a 
település már beépítésre kijelölt, de még fel nem használt területén is. 

 Bátonyterenyében a hatályos TSZT‐ben vannak tartalék területek a fejlesztési lehetőségek biztosítása 
érdekében,  azonban  a  jogszabály  előírásait  figyelembe  kell  venni,  és  ennek  alapján  mérlegelni 
szükséges  a  településrendezési  eszközök módosítási  szándékának megjelenésekor.   Bátonyterenye 
Környezetvédelmi  Programja  is  csak  igen  indokolt  esetekben  javasolja  a  településszerkezeti  terv 
szerinti mezőgazdasági területek csökkentését.  

Az  ipar  szerkezeti  átalakulásával  Bátonyterenyében  is  felszabadulnak  ipari  területek.  Ezek 
környezetbarát hasznosítását  (rekultiválását,  ismételt  telephelyként való  felhasználását,  fásítását) a 
településszerkezeti tervben hangsúlyosan javasolt kezelni. 

Talajszennyezés 

A  Felügyelőség  határozatai  alapján  jelenleg  nincs  folyamatban  lévő,  Bátonyterenye  közigazgatási 
területét  érintő  kármentesítési  eljárás.  Ennek  ellenére  a  volt  bányatelephelyek  környezetében 
továbbra is szükséges a kármentesítéssel együtt a rekultiváció végrehajtása. 

A  talajszennyeződések  megakadályozása  érdekében  az  egyes  tevékenységek  folytatása, 
létesítmények elhelyezése esetén szükséges megfelelő műszaki védelem ‐ a talajszennyezés típusától 
függően  víz,  vagy  szénhidrogén‐záró  aljzat  –  megvalósítása  a  hatályos  jogszabályok  szerint  a 
szakhatóság engedélyével. 

1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

 Felszíni vizek  

Bátonyterenye  a magyarországi  2‐10  Zagyva  alegységvízgyűjtő‐gazdálkodási  tervezési  alegységhez 
tartozik.  

A  vízminőség értékelésének módját a  felszíni  vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes 
szabályairól  szóló  31/2004.  (XII.  30.)  KvVM  rendelet,  valamint  a  vizek  hasznosítását,  védelmét  és 
kártételeinek  elhárítását  szolgáló  tevékenységekre  és  létesítményekre  vonatkozó  általános 
szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szabályozza. Felszíni vizeknél az ökológiai és a 
kémiai  állapotot  kell  minősíteni.  Az  ökológiai  állapot  minősítése  5  osztályos  skálán  (kiváló,  jó, 
mérsékelt,  gyenge,  rossz),  a  víztípusra  jellemző,  az  antropogén  szennyezésektől,  hatásoktól  kvázi 
mentesnek  tekinthető  ún.  referencia  állapothoz  viszonyítva  történik.  A  kémiai  minősítés  ezzel 
szemben csak két osztályos (jó vagy nem éri el a jót).  

A  Zagyva  Bátonyterenyei  szakaszának  ökológiai  vízminősége  az  ötfokozatú  (kiváló,  jó, mérsékelt, 
gyenge,  rossz)  skála  szerint  ’jó’ minőségű.  A  víz  kémiai  állapota  a  2‐fokozatú minősítési  rendszer 
szerint ’jó’, tehát minden, az EU szinten rögzített veszélyes‐anyag listán szereplő anyag tekintetében 
megfelel az ugyancsak EU szinten meghatározott határértékeknek.  



 

Az  elmúlt  10  évről  rendelkezésre  álló  vízminőségi  adatok  ugyanakkor  egyelőre  nem  mutatnak 
egyértelmű  javulást.  A  minősítés  minden  paramétercsoport  esetében  stagnál  vagy  ingadozik,  a 
tápanyagterhelés  pedig  inkább  nő,  mint  csökken.  A  VGT  szerint  „a  szennyvíz  kezelő  rendszerek 
bővítésével  és  újak  létesítésével  egyre  több  tisztított  szennyvizet  vezetnek  a  felszíni  vizekbe,  a 
tisztítatlan  szennyvizeknek  a  talajba  történő  szikkasztása  helyett.  Így  a  Települési  Szennyvíz 
Irányelvben  előírt  tisztítási  hatásfok  biztosítása  ellenére,  több  szerves  anyag  és  tápanyag  juthat  a 
felszíni vizekbe, mint eddig, mert a költséges 3. fokozatú kémiai szennyvíztisztítást nem alkalmazzák. 

A  tisztított  szennyvizek  biológiailag  bontható  szervesanyagot,  növényi  tápanyagokat  és  kisebb 
mennyiségben  előforduló  egyéb  anyagokat  (pl. nehezen bontható  szerves  vegyületek,  sók,  fémek, 
esetenként toxikus vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok) tartalmazhatnak. A szervesanyagok 
és  tápanyagok  vonatkozásában  a  felszíni  vizek  közvetlen  terhelését  legnagyobb  arányban  a 
kommunális  szennyvízbevezetések  okozzák.  A  VGT‐ben  szereplő  összefoglaló  táblázat  kerül  itt  is 
bemutatásra Felszíni vizeket érő jelentős emberi terhelések és hatások értékelése képpen: 

  

 



 

 

A  Zagyva  vizének  állapota  a  város  ivóvízellátását  nem  veszélyezteti.  Felszíni  ivóvízbázis  nincs  a 
településen, és a környező településeken sem. 

A városban összegyűjtött szennyvíz a  Bátonyterenyei szennyvíztisztítóba kerül. A teljes mennyiséget 
‐  a  szippantott  szennyvízzel  együtt  ‐  III.  tisztítási  fokozaton  is  tisztítják.  A  szennyvíztisztító  telep 
mintegy  568 023  m3/év  tisztított  szennyvizet  bocsát  a  Zagyvába.    (Forrás:  Országos  Vízügyi 
Igazgatóság  –  TESZIR).  A  tisztítás  során  keletkező  szennyvíziszapot  a  Bátonyterenye  Gyula‐akna 
települési  hulladéklerakóban  helyezik  el.  Folyamatban  van  a  „KEOP‐1.1.1./2F/09‐11‐2013‐0003 
azonosító  számú  Kelet‐Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Rendszer  fejlesztése”  elnevezésű 
projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása, melynek keretében Salgótarjánban, Bátonyterenyén és 
Pásztón  is  kialakításra  kerül 1‐1 Komposztáló. A Bátonyterenyei  kapacitása 1 500  tonna/év  lesz. A 
város  majdani  komposztáló  telepének  felépítése  után  a  szennyvíziszapot  a  városban  keletkező 
zöldhulladékkal együtt tervezik komposztálni. 



A  városi  csapadékvíz  kibocsátásokra  vonatkozóan  sem  áll  rendelkezésre  nyilvántartás. 
Általánosságban  megállapítható,  hogy  a  csapadékvíz  bevezetésekkel  kapcsolatos  emberi  hatás 
növekszik, mivel a belterületek, illetve a leburkolt területek aránya is emelkedik. A városi (települési) 
csapadékvíz  terhelést  a  lefolyás  jelentős  megnövelése,  valamint  a  csapadékvízzel  bemosott 
szennyezőanyagok  okozzák.  Egyes  kibocsátási  pontokon  végzett  vizsgálatok  alapján  a  városi 
csapadékvíz  jelentős  mennyiségű  hordalékot,  olajat,  sót  és  a  levegőből  kiülepedett 
szennyezőanyagokat  (pl. nehézfémeket)  tartalmaz. Külön problémát  jelent, ha a csapadékvíz heves 
zápor alkalmával a közcsatornába kerül, mivel a szennyvíztelep túlterhelése nem megfelelő tisztítást, 
végeredményben  a  befogadó  baleset‐szerű  szennyezését  okozza.  A  kommunális  szennyvíztisztítók 
által kibocsátott terhelés 8 víztest  esetében, és köztük a Zagyva alsó és Zagyva felső,  illetve Tarján‐
patak esetében is jelentős. 

Felszín alatti vizek  

A  felszín  alatti  víz  állapota  szempontjából  a  város  az  érzékeny  területeken  levő  települések 
besorolásáról szóló 27/2004.  (XII. 25.) KvVM  rendelet értelmében a  felszín alatti víz szempontjából 
érzékeny területen fekszik.  

A  felszín alatti vizek állapotának minősítése a 31/2004.  (XII. 30.) KvVM rendelet alapján  történik. A 
felszín alatti víz állapotát a  felszín alatti víztest mennyiségi és minőségi állapota közül a kevésbé  jó 
állapot határozza meg. A minősítés kétosztályos: ’jó’ vagy ’gyenge’.  

A felszín alatti vizekre vonatkozóan  is bemutatásra   kerül a VGT‐ben szereplő összefoglaló táblázat, 
amely a Felszínalatti vizeket érő jelentős emberi terhelések és hatások értékelését mutatja be. 

 

 

 



A klímaváltozás is jelentős hatással van a víztestekre: 

 

A  város  ivóvízellátását biztosító  vízmű‐telepek  védőterülettel  rendelkeznek, az  ivóvízbázist  a diffúz 
szennyezés  nem  veszélyezteti. Ugyanakkor  a  VGT  szerint  a    tervezési  alegység  területén  jellemző 
mind  az  ipari, mind  a mezőgazdasági  vízfelhasználás, mely  tevékenységekből  származó használtvíz 



bevezetések  nagymértékben  terhelik  a  víztesteket.  A  mezőgazdaságból  származó  használtvizek 
között jellemző a halastavi lecsapolás terhelő hatása. A jelentősen belvízveszélyes kategóriába sorolt 
területek  mezőgazdasági  eredetű  diffúz  terhelésére  lehet  számítani,  különösen  az  alegység 
északnyugati  részén.  A  vízfolyások  állapotát,  a  vízminőségét,  a  feliszapolódást  kedvezőtlenül 
befolyásolják a vízfolyásokba bevezetett nem kellően tisztított, vagy tisztítatlan ipari, mezőgazdasági 
és kommunális szennyvizek. Kisvízi időszakban – kellő hígítás hiányában – nagy a szennyvízből eredő 
lerakódás  a  medrekben.  A  mederbe  lerakódott  szennyvíziszap  nemcsak  csökkenti  a  meder 
vízszállítását,  rontja  a  vízminőségét,  hanem  jelentősen  megnöveli  a  vízfolyás  jövőbeni  rendezési 
költségeit is, mivel az eltávolítandó iszap a helyszínen nem teríthető el, el kell szállítani, mert sokszor 
veszélyes hulladéknak minősül. 

Sérülékeny vízbázisok (Országos Vizügyi Igazgatóság) 
Vízbázis VOR 

kódja 
Vízbázis kódja  Település  Vízbázis neve  Üzemeltető  Vízbázis 

Típusa 
Védendő 
termelés 
(m3/nap) 

AID563  AID563  Bátonyterenye‐
Nagybátony 

Nagybátony, 
Káposztási 
vmt. 

Bátonyterenye 
és  Körny.  Víz 
és Cs. KFT 

T Q3 Fm1  1600 

AID530  11078‐100  Mátraverebély  Mátraverebélyi 
vízmű 

Bátonyterenye 
és  Körny.  Víz 
és Cs. KFT 

T Q2 Fm1  275 

A  VGT  szerint  az  alegység  területén  12  db  szennyezett  területet  tartanak  nyilván. A    szennyezett 
terület nyagysága 0,000131672 km2, ami az alegység  területének 0,00000365%‐a. A  tényfeltárások 
alapján 12 db bizonyítottan szennyezett  terület 5  felszín alatti víztestet  (4 db sekély porózus, 1 db 
sekély hegyvidéki) érint.  

Az  alegység  területén  kb.  20  db  kármentesítési  eljárás  van  folyamatban,  ebből  a  kármentesítések 
majd  mindegyike  a  nagyvárosok  (Salgótarján,  Bátonyterenye,  Pásztó,  Hatvan,  Jászberény)  ipari 
területeit  érinti.  Az  OKKP  keretén  belül  kármentesítési  eljárás  nincs  folyamatban.  Szennyezett 
területek a FAVI‐KÁRINFO nyilvántartás alapján) 

 

 

A  felszín  alatti  vizek  és  esetenként  a  felszíni  vizek  szempontjából  jelentős  pontszerű  szennyező 
források lehetnek az intenzív tartású, nagy létszámú állattartó telepek, amennyiben a trágyakezelés, 
tárolás  nem  felel  meg  a  Helyes  Mezőgazdasági  Gyakorlat  előírásainak  (59/2008.  (IV.  29.)  FVM 
rendelet  vizek  mezőgazdasági  eredetű  nitrátszennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges 
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről). 

A felszíni és felszín alatti vizek szennyeződések a szántóföldi területek nagy aránya és a vizek védelme 
szempontjából nem megfelelő mezőgazdasági gyakorlat, pl.:a művelt  terület és a vízpart közelsége 
miatt következik be. A  felszíni vizek  tápanyag  terhelése szempontjából  jelentős probléma a művelt 
területekről  –  főként  erózióval  –  bemosódó  foszfor  is.  A  diffúz  szennyezések  rendszerint  nagy 
területről érkeznek kis koncentrációban, a kibocsátások  térbeli elhelyezkedése elszórt és pontosan 
nem  ismert.  Az  emissziók  valamilyen  intenzív  területhasználat  (mezőgazdaság,  település, 
erdőgazdálkodás, bányászat) következményei. 



Védelem alatt álló vízbázisok – védőidommal vagy/és védőterülettel védett vízbázisok: 

 

 

 

A meglehetősen nagy számú üzemelő vízbázisból  (távlati  ivóvízbázis nincs a  területen.) nincs olyan, 
amelynél  a  termelő  vagy  megfigyelő  kutak  vizének  elemzése  szennyeződést  jelzett,  jóllehet  a 
Mátraverebély , Bátonyterenye Káposztási vízmű működési területe veszélyeztetettnek tekinthető. 

Termelőkutak,  illetve vízbázisok veszélyeztetettsége alapján az alegység egyik  felszín alatti vízteste 
sem minősült  gyenge  állapotúnak.  Egyetlen  vizsgált  komponensre  sem  volt  kimutatható  az  ivóvíz‐
határérték  vagy  a  víztest  adott  komponensére  vonatkozó  küszöbérték  fölötti  tartós  koncentráció 
túllépés, illetve nem volt szükséges technológia váltás az ivóvízellátás biztosításához. 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

Légszennyezettség  szempontjából  Nógrád  megye  területének  jelentős  része  ma  már  az  ország 
kevésbé  terhelt  területei  közé  tartozik.  A  légszennyezettség  elsősorban  a  városokban  és  a  fő 
közlekedési útvonalak környezetében jelentősebb. A közvetlen szennyező források által nem érintett 
települések  levegőminősége  megfelelő,  jelentős  területeken  pedig  kifogástalan.  A  városok  fő 
szennyező  forrásai  a  közúti  közlekedés,  a  lakossági‐közintézményi  fűtés‐energiafelhasználás  és  az 
ipari, szolgáltatási kibocsátások.  

A 4/2002. (X. 7.) KVVM‐rendelet az ország területén  légszennyezettségi agglomerációkat és zónákat 
jelöl ki. Bátonyterenye a „10. az ország többi területe” nevű zónába van sorolva.  

A  főbb  szennyező‐  anyagok  tekintetében  általánosságban  elmondható,  hogy  2005  óta  a  megye 
területére is a csökkenő tendencia volt jellemző. Kén‐oxidok esetében 2005‐öt követően nagyarányú 
– közel 95 százalékos – visszaesés figyelhető meg, majd 2006‐tól újra emelkedni kezdett a kibocsátás 
mennyisége, de a 2008‐ban regisztrált érték is csak a 2005‐ös adat 30 %‐át éri el. Az üvegházhatású 
gázok közül a kibocsátott szén‐dioxid mennyisége nőtt a megye területén. A 2007‐es év kiemelkedő 
év volt, amikor a megelőző év adataihoz képest 3,5‐szörös növekedést – összesen 155 664 tonna – 
regisztráltak.  

Az utóbbi években az  ipari eredetű emisszió  csökkenő  tendenciát mutat. Ez  várhatóan  tovább  fog 
javulni,  az  integrált  szennyezés  megelőző  és  ellenőrző  rendszer  követelményei  miatt  a  még  itt 
működő, mára már elavult technológiájú cégekre 2008‐ig érvényesülő szigorodó elvárások,  illetve a 
legjobb elérhető technológiák engedélyezése eredményeként.  

Ezzel  szemben  a  közlekedésből  származó  komponensek  egyre  nagyobb  mértékben  kerülnek  a 
légtérbe, a térség tranzitjellegéből adódó nagyfokú  igénybevétele és az országos átlagot meghaladó 
gépjárműsűrűség  miatt.  Az  észak‐déli  tranzit  forgalom  okoz  jelentősebb  terhelést.  A  21.  számú 
főúton Bátonyterenye‐Salgótarján között, és e  településeken belül képződik.  Jelentős a  forgalom a 
23. számú főút Bátonyterenyéhez közeli szakaszán. 

 A  lakossági  és  intézményi  fűtés nagyobb hányada  földgázzal üzemel,  a  város 5 843 háztartásából       
4  424  rendelkezik  vezetékes  gázzal.  (KSH  2011.  évi  adatok))  csaknem minden  települése  be  van 
kapcsolva a gázellátásba. A gázhasználat fő szennyező anyagai a nitrogén‐oxidok. A téli időszakban a 



városok  levegőjének nitrózusgáz‐terhelését  jelentős mértékben növeli  a  földgáz használata. A  gáz, 
mint  leginkább használt energiahordozó mellett újra egyre népszerűbb az olcsóbb, de szennyezőbb 
szén‐ és fatüzelés.  

Bátonyterenye levegőminősége a manuális  légszennyezettségi index alapján 

A  város  légszennyezettségének mértékét nagyban befolyásolják  a meteorológiai  viszonyok, mint  a 
szél iránya, sebessége, relatív páratartalom, légnyomás, csapadék, szárazság, inverziós tényezők stb. 
Ezen  kívül  a  levegő  szennyezettségének  kedvezőtlen  alakulásában  közrejátszhatnak még  a  város 
völgyeiben kialakuló mikro‐meteorológiai tényezők is. 

A  légszennyezettségi  index  szerinti  értékelésből  kiderül,  a  rendelkezésre  álló  teljes  2011.  évi 
adatállomány alapján, az éves  határértékhez viszonyítva, a mért adatokat elemezve megállapítható, 
hogy  a  kén‐dioxid  koncentrációk  igen  alacsony  értékeket mutatnak,  és  kéndioxid  tekintetében  a 
város levegőjének minősége ”kiváló” az éves átlagok alapján.  

SO2 koncentrációk alakulása 2007‐2011 között a KDV KTVF területen 
(http://www.kvvm.hu/olm/results.php?id=22)

A  kén‐dioxid  koncentráció  legmagasabb  órás  értékei  is  alatta  maradnak  az  egészségügyi 
határértéknek (10.000 μg/m3).  

Bátonyterenye  levegőjének  minősége  mind  az  órás  átlagok,  mind  a  napi  8  órás  mozgó 
átlagkoncentrációk maximumát tekintve ”kiváló”‐nak modható. 

 

A nitrogén oxidok koncentrációit tekintve a levegő minősége az éves átlagok alapján pedig  ”jónak”‐
nak mondható. 

NO2  koncentrációk  alakulása  2007‐2011  között  a  KDV  KTVF  területen 
(http://www.kvvm.hu/olm/results.php?id=22) 
 



A nitrogén‐dioxid koncentrációja a rendelkezésre álló adatok alapján   nem  lépte túl az egészségügyi 
határértéket. A mért koncentráció éves átlagértéke kis mértékben, de folyamatosan növekszik..  

Az  órás  koncentráció  tekintetében  sem  lépte  túl  a  legmagasabb  órás  koncentráció  a  határértéket 
(100 μg/m3). Összességében az éves átlagok alapján a város  levegőjének minősége nitrogén‐dioxid 
tekintetében ”kiváló”‐nak mondható. 

 

Az  elmúlt  évek  alatt  a  szilárd  szennyezőanyag  kibocsátás  a  vállalatok  éves  bevallásai  szerint 
töredékére csökkent. A  szén‐monoxid kibocsátás  is  csökkenő  tendenciát mutat, ugyanakkor a kén‐
oxidok kibocsátása pedig az utóbbi években folyamatosan emelkedett. 

Allergének 

Az ipari illetve a közlekedési légszennyezésen kívül  Bátonyterenyében is egyre több gondot okoznak 
a biológiai eredetű allergének, például a parlagfű, fekete üröm stb. pollenjei. Nagy problémát jelent, 
hogy  a mindennapi  életünkhöz  is  hozzátartozó  egyes  vegyszerek,  valamint  a  levegőbe  kibocsátott 
szennyezőanyagok megváltoztatják  az  immunrendszer működését,  károsítják  azt,  beavatkoznak  a 
hormonrendszer  működésébe,  ezáltal  előidézve  az  allergiás  megbetegedést.  A  pollenallergiás 
megbetegedések  jó része az ésszerűtlen vegyszerhasználat,  illetve a  légszennyezés következménye. 
Az allergia a negyedik legfontosabb nem‐fertőző betegséggé vált világszerte. Az érintettek aránya az 
iparosodott  fogyasztói  társadalomban  elérheti  a  30%‐ot  is.  A  pollenallergia  egyik  fő  okozója  a 
parlagfű.    A  város  belterületein  az  önkormányzat  egyrészt  hatósági  eszközökkel,  másrészt  a 
közterületek rendszeres gyommentesítésével védekezik az allergén növények elszaporodása ellen. 

Egészségügyi hatások 

Az  előzőekben  leírt  légszennyezők,  illetve  a  biológiai  eredetű  allergének  egészségügyi  hatásai, 
valamint  a  genetikai és életmódbeli  tényezők  következményeként   Bátonyterenyében  is növekszik 
egyes  légzőszervi megbetegedések  prevalenciája  (az  összes  nyilvántartott  beteg  a  tárgyév  utolsó 



napján) évek óta emelkedő tendenciát mutat. Ennek fő oka, hogy a korábbi években nyilvántartásba 
vett betegekhez hozzáadódnak az újonnan nyilvántartásba vett betegek.  

Összességében  megállapítható,  hogy  Bátonyterenyében  és  környékén  a  vezető  légúti 
megbetegedések  közé  a  szénanátha  (mely  a  lakosság  9,63%‐át  érinti)  és  a  tüdőasztma  (mely  a 
lakosság 8,93%‐át érinti) tartozik.  

A  fenti  légzőszervi  megbetegedés‐típusoknak  természetesen  csak  az  egyik  kiváltó  oka  a  levegő 
szennyezettsége.  A  betegségek  kialakulásához  más  faktorok  (genetikai  és  életmódbeli  tényezők, 
biológiai  allergének,  dohányzás, munkahelyi  körülmények)  is  hozzájárulnak,  illetve  súlyosbíthatják 
azt,  de  nem  elhanyagolandó  a  környezeti  levegő  minősége,  mivel  az  ember  az  élete  során 
legtöbbször a levegővel érintkezik. 

Bűz hatás 

Önkormányzathoz  érkezett  panaszról  nincs  tudomás,  de  a  ritka  délnyugati  széljárásban  
bűzproblémát  okoz(hat)  szennyvíztisztító  üzemelése,  mely,  légvonalban  mintegy  0,5‐1,0  km‐re 
fekszik a lakott, védett településrészektől. 

1.17.4. Zaj‐ és rezgésterhelés 

A  zajhatások  közül  az  ipari  zajártalom  a megyében  a  korábbi  időszakhoz  képest  csökkent,  ám  a 
lakosság  egyre  érzékenyebb  a  meglévő  zajterhelésre.  A  közelmúlt  ipartelepítési  koncepciójának 
megfelelően  kialakított  ipari  parkban  az  újonnan megvalósuló  vállalkozások már  az  előírásoknak 
megfelelően működnek.  A  közlekedési  zajártalom  a  nagyarányú  átmenő  nehézgépjármű‐forgalom 
miatt  különösen  a    21.  és  23.  számú  főutak  egyes  szakaszai mentén  jelentős.  Az  elmúlt  években 
mindenütt megnőtt a zajszint, ami átlagosan 5‐10 dB‐t jelent. 2007‐ben és 2008‐ban végzett mérések 
is túllépést regisztráltak. A növekedés a járművek évről‐évre történő gyarapodásával magyarázhatók, 
valamint az egyre több  ipari  létesítmény megjelenése, az emberiség életmódbeli változása és egyre 
növekvő energiaigénye is a zajszint növekedését vonhatja maga után. 

A környezeti zaj‐ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM 
együttes rendelete mellékleteiben szereplő határértékeknek: 

új tervezésű, vagy  
megváltozott területfelhasználású területeken kell teljesülniük.  

A  lakosságot  általánosságban  a  tranzitforgalom  jelentős  részét  adó  nehéz  tehergépjárművek, 
kamionok zavarják, de a Bátonyterenye Város Polgármesteri Hivatalához eljutó lakossági zajpanaszok 
nagy  részét  a  város  különböző  közterületein megrendezett  alkalmi  szabadtéri  rendezvények  és  a 
működő üzletek, szórakozóhelyek teszik ki.  

Az  üzemi  eredetű  zajról  nincsenek  adatok,  ezért  azokat  csak  méréssel  vagy  becsléssel  lehet 
meghatározni. 

1.17.5 Sugárzás elleni védelem 

Bárhol élünk, bárhova utazunk, mindig ér minket több‐kevesebb ionizáló sugárzás. Ezek a sugárzások 
részben  természetes,  részben  pedig  mesterséges  eredetűek.  A  városban  a  természetes 
sugárterhelésen  kívül  (kozmikus  térből,  földkéregből  eredő  sugárzások)  egy  átlagos  közepes  város 
általános sugárterhelésén kívül (erőmű, háztartási széntüzelés, olaj, tőzeg, földgáz használata, orvosi 
alkalmazások,  ipari  alkalmazások:  mérések,  szintjelzés,  nedvességtartalom  vizsgálat...),  oktatás, 
képcsöves tv, monitor használata, mobil telefon használata, átjátszóállomások...) említésre érdemes, 
jelentős terhelés nem ismert.  

1.17.6. Hulladékkezelés 

A  fentebb  már  említett  talajszennyezés  egyik  eleme  az  emberi  tevékenységből  keletkező 
kommunális,  ipari  ‐és  veszélyes  hulladékok,  melyek  mennyisége  az  utóbbi  időben  jelentősen 



megnövekedett,  így nem meglepő, hogy a  levegő, a víz és a  talaj szennyezése mellett korunk nagy 
problémái közé tartozik. Az egyre növekvő termelési folyamatban több melléktermék, selejt, hulladék 
keletkezik,  melyeknek  csak  igen  kevés,  de  mégis  egyre  nagyobb  hányadát  forgatják  vissza 
másodnyersanyagként. A nagyobb  fogyasztással együtt  jár, hogy a  lakosság egyre  több maradékot, 
szemetet, csomagolóanyagot dob ki, ami a termékek eltúlzott csomagolásából adódik. 

A hulladékgazdálkodási, környezet‐ és egészségvédelmi szempontok megkövetelik a települési szilárd 
és  folyékony  hulladékok  szervezett  gyűjtését  és  ártalmatlanítását, melynek Magyarországon ma  a 
legelterjedtebb formája a rendezett lerakás.   

A hulladékok  lerakása   Bátonyterenye Város külterületén  lévő BÁVÜ Nonprofit KFT.   üzemelésében 
működő települési szilárd kommunális hulladéklerakóban történik. 

 Bátonyterenyében a teljes hulladékgazdálkodást a bátonyterenyei BÁVÜ Nonprofit KFT. végzi 2008 – 
tól  (a  Bátonyterenyei  Városüzemeltetési  KHT  jogutódjaként).  A  kezdetektől  folytatott 
hulladékszállítási‐  kezelési  tevékenységet.   100  %  önkormányzati  tulajdonban  van.  Tulajdonos 
önkormányzatok:  Bátonyterenye, Mátraverebély,  Szuha, Mátraalmás, Márkháza,  Rákóczibánya.  A 
hulladék a bátonyterenyei térségi hulladéklerakóra kerül, ahol 2021. december 31‐ig lehet elhelyezni 
hulladékot. A lerakó bővíthető.  

A Városban az 5843 háztartásból 4351 háztartással van szerződése a Kft‐nek a hulladék elszállítására. 

A helyszínelés során nem volt fellelhető illegális hulladéklerakás a város közigazgatási területén. 

 
 
Az előzőekben  tárgyalt ömlesztett hulladékok gyűjtése és  lerakása mellett működik a városban  is a 
szelektív hulladékgyűjtés. A bátonyterenyei BÁVÜ Nonprofit KFT. végzi a szelektív hulladékgyűjtést is. 
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek a következő helyeken, a térképen lévő megjelölt pontokon található 
a városban. 
 
 

lerakó KTJ 
KTV 

felügyelőség 
EOV_X EOV_Y 

lerakó 
típusa 

lerakó 
szigetelés

e 

üzemelési 
időszak 
kezdete 

hulladék-
átvétel 
végső 

határideje 

lerakó 
kiépített 
térfogata 
(tömör 

m3) 

a lerakó 
bővíthető

? 

alegy-
ség 

101269596 
Közép-Duna-

völgyi 
296600 711400 

TSZH 
lerakó 

megfelelő 2007 2021.12.31 180 000 igen 2-10 



 

Bányász  út  3.  (Mátra  ABC  áruház 
parkoló)  

Dobó tér  
Dózsa György út ‐ Szabadság út sarok  
Klapka György út (parkolójánál)  
Kossuth út 2.  
Madách  út  6.  (Csente  ABC  áruház 

parkolójánál)  

Ózdi út ‐ Maconkai horgásztó  

Ózdi út 5.   
Piac út ‐ Váci M. út sarok  

Rimai út ‐ Bajza út parkoló  
Vasút út ‐ (CBA áruház parkolója) 

Folyamatban  van  a  „KEOP‐1.1.1./2F/09‐11‐2013‐0003  azonosító  számú  Kelet‐Nógrád  Térségi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” elnevezésű projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása, 
melynek keretében Salgótarjánban, Bátonyterenyén és Pásztón is kialakításra kerül 1‐1 Komposztáló, 
illetve 3‐3 db hulladékudvar. A Bátonyterenyei komposztáló kapacitása 1 500 tonna/év lesz. A város 
majdani  komposztáló  telepének  felépítése  után  a  szennyvíziszapot  a  városban  keletkező 
zöldhulladékkal együtt tervezik ott komposztálni. 

A  háztartásokban  keletkező  szelektív  hulladékokat  a  lakosok  díjmentesen  helyezhetik  majd  el  a 
hulladékudvarokban.     A hulladékudvarban  leadható hulladékok  várhatóan: papír, műanyag, üveg, 
fém, italos kartondoboz, elektronikai hulladék, szárazelem, gumiabroncs. 

A  Bátonyterenye  területén  keletkező  veszélyes  és  nem  veszélyes  hulladékok  nyilvántartását  a 
vállalatok éves bevallásai alapján a Közép‐dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség végzi. A keletkezett hulladékok bevallása, ártalmatlanítása azon vállalatok feladata, ahol 
ezek az anyagok keletkeznek. 

A  zöld  hulladékok  szelektív  gyűjtése  még  nem  megoldott  Bátonyterenyében.  A  városban  a 
háztartásokból kikerülő ezen hulladékcsoportot jelenleg lerakással ártalmatlanítják. A közterületeken 
keletkező  zöld  hulladékokat  pedig  aprítás  után  mulcsként  hasznosítják.  Amennyiben  elkészül  a 
komposztáló mű, úgy a városban keletkező biológiailag lebomló hulladékokat komposztálással fogják 
hasznosítani. 

Magyarország  első,  alacsony  hőmérsékletű  pirolizálással  működő  gumihulladék‐újrahasznosító 
üzeme jött létre Bátonyterenyén 2014‐ben.  A 12 ezer négyzetméteres üzemcsarnokban több évtized 
alatt  fejlesztett  technológiával  dolgoznak,  az  alacsony  hőmérsékletű,  zárt  rendszerű  hőbontási 
technológiát először alkalmazzák Európában. Évi 6 ezer tonna gumiabroncs hulladékot dolgoznak fel, 
és  hasznos,  piacképes  termékeket  állítanak  elő  belőle.  A  végtermék  hajómotorokban, 
dízelgenerátorokban  felhasználható  pirolízis  olaj,  a  fekete  műanyag  termékek  festékanyagául 
szolgáló pirolízis korom, a gumiabroncsokban lévő acélszálból pedig fémipari alapanyag lesz. 

1.17.7 Vizuális környezetterhelés 

Jelentős  vizuális  környezetterhelést  jelentenek  a  felhagyott  ipari  területek,  amelyek  látványának 
ellensúlyozására már  az  '50‐es  évektől  kezdve  fasorosokat,  erdősávokat  telepítettek  a  városban, 
illetve  olyan  erdővel  körbevett  helyen  lettek  kialakítva,  ahol  a  vizuális  környezetszennyezés 
minimális. A frissen épülő gazdasági területek csak részben ügyelnek a vizuális környezetszennyezés 
elkerülésére.    Nemcsak  hagyományként  követendő  az  elődök  tudatos  városvezetési  és  telepítési 
tevékenysége. Valamennyi gazdasági területen lehetőség van rendezettebbé tenni a látványt. 

Nemcsak  az  ipari,  gazdasági  területek,  hanem  sok  lakóterületen  is  jelentős  beavatkozásra  lenne 
szükség. Ilyen például a Zagyva‐parti lakóterület. 

  
http://hulladekudvar.hu/telepules/B%C3%A1tonyterenye 



1.17.8. Árvízvédelem, belvíz  

A  18/2003.  (XII.09.)  KvVM‐BM  együttes  rendelet  a  települések  ár‐  és  belvíz  alapon  történő 
besorolásáról a várost az ’A’ ‐ erősen  veszélyeztetett települések közé sorolja. 

Az  elmúlt  időszakokban  a  nagy  intenzitással  lehulló  csapadék  árvízzel  párosulva  a  csapadékvíz 
elvezető  rendszerre  olyan  mértékű  megterhelést  jelentett,  amely  a  város  egyes  területein  helyi 
vízkárok kialakulását eredményezte. 

Árvízzel veszélyeztetett területek 

A Zagyva folyó a Cserhát és a Mátra hegységek között elterülő 
széles völgyben folyik. A Tiszába Szolnok városánál torkollik be. 
A vízgyűjtő átlagos évi csapadékmennyisége 560 mm, de ez az 
érték  a  domborzati  viszonyok  függvényeként  jelentősen 
változik.  A  csapadék  éves  járására  jellemző,  hogy  havi 
minimuma  általában  januártól‐márciusig,  maximuma  pedig 
általában  júniusban,  illetve  a  magasabb  régiókban  májusban 
alakul  ki. A minimum  értéke  20‐40 mm  között mozog, míg  a 
maximum eléri a 80‐110 mm‐t  is. Rendkívülinek mutatkozott a 
2010.  május‐júniusi  hónap,  amikor  1  hónap  leforgása  alatt 
közel 300 mm csapadék hullott  területi átlagban a vízgyűjtőn. 
A  folyó  hossza  az  eredettől  a  torkolatig  179,4  km. A  legfelső 
szakasz,  mely  a  forrástól  a  Jobbágyi  település  közúti  hídjáig 
tart,  56,54  km  hosszban,  kisvízfolyásként  nyilvántartott.  A 
vízgyűjtő teljes kiterjedése 5676,6 km2.  

A  folyó  és  térségének  szabályozása  1880‐tól  kezdődött meg, 
Hatvan,  Boldog  és  Lőrinci  térségében.  Az  árvízvédelmi  töltések  építését  követően  árvízcsúcs‐
csökkentő tározók kerültek kialakításra. A KDV‐VÍZIG Műszaki Tervezési Osztálya 1971‐ben készített 
tanulmányt  „Zagyva  tározós  vízrendezése”  címmel  a  zagyvai  árhullámok  mérséklésére,  melyben 
összesen 6 tározó megépítésének lehetőségét vizsgálták. A Mizserfai‐, a Csengőkúti‐, a Maconkai‐, a 
Tarján‐pataki‐, a Mátraverebélyi‐ és a Sámsonházi tározókat. Ezek közül 3 épült meg: a Maconkai‐, a 
Tarján‐pataki‐  és  a  Mátraverebélyi  tározó.  A  Bátonyterenye  területére  eső  Maconkai  tározó 
elsődlegesen  árvízvédelmi  célokat  szolgáló  tározó,  mely  1975‐ben  épült,  azonban  másodlagos 
hasznosítása  talajvízdúsítás  ivóvíz  termelés  céljából.  A  tározón  harmadlagos  hasznosításként  a 
Bátonyterenye‐Maconkai Szabadidő‐ és Sporthorgász Egyesület működik sporthorgászati  rekreációs 
tevékenységgel. 2011‐ben a Horgászegyesület beruházásában megvalósult a tározó rekonstrukciója, 
mely során jelentős mennyiségű iszap kitermelésére került sor.  

A  szintén  Bátonyterenye  területére  eső  Tarján‐pataki  tározó  völgyzárógátas  tározó,  hasznosítási 
célja  árvízcsúcs‐csökkentés  és  vízminőség  szabályozás.  A  tározóban  lévő  iszap  nehézfémeket  is 
tartalmaz,  ezért  egyéb  célú  hasznosítása  nem  lehetséges.  Vízminőség‐védelmi  funkciója  az  ipari 
szennyvízkibocsátás  jelentős  csökkenése,  valamint  a  Salgótarjáni  szennyvíztisztító  rekonstrukciója 
miatt gyakorlatilag megszűnt. A tározó 1980‐ban épült meg.  

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

Az  alapvető  környezetvédelmi  kérdéskörök  bemutatását  követően  azokat  a  problémák  kerülnek 
hangsúlyozásra, melyek kezelése napi szinten feladatot jelent a város szakembereinek. 

Bátonyterenye  és  közvetlen  környezete  számos  ipari  ágazat  és  működő  üzem  számára  jelent 
működési helyszínt. Bár napjainkra, a szigorú előírásoknak, a város vezetésének és az üzemek tudatos 
környezetvédelmi  beruházásainak  köszönhetően  a  környezetszennyezés  mértéke  jelentősen 
csökkent,  a  lakosság  és  a  szélesebb  értelemben  földrajzi  és  társadalmi  környezet  érdekében 
szükséges a szabályozások szigorítása és az előírások betartásának ellenőrzése. 



A levegőminőség kérdése 

A  gazdasági  szereplők  időszakos  túllépéseit  gyakoribb  szigorúbb  ellenőrzésekkel,  és  a  zöldfelület 
intenzitásának, területének növelésével lehet megelőzni. 

Zaj‐ és rezgésártalom 

Vasúti közlekedés 

A  vasútvonal  közvetlenül  leginkább  a  település  nyugati  felét  terheli,  a  felületekről  visszaverődő, 
szóródó  hanghatások  azonban  a  távolabbi, magasabban  fekvő  lakórészeket  is  érintik. A  korábban 
beépült területek mentén, az állomáshoz közeli részen, nincs hely növénysáv elhelyezésére, azonban 
látvány szempontjából nem javasolt falszerű zajvédelmi létesítmény építése. A területek parkosítása, 
fásítása nagymértékben tompíthatja a vasút zajhatását. 

Közúti közlekedés 

Még nehezebb a közúti közlekedés zajhatása elleni védelem. A 23. sz. út közvetlenül a lakóházakhoz 
vezetik  a  zajforrást  jelentő  járműveket.  A  leginkább  túlterhelt  főutakon  egyedüli megoldásként  a 
hiányzó vagy további fasorok telepítése, esetleg cserjesávok ültetése és intenzív fenntartása adódik. 
Az  épületek  zajvédelmét  korszerű,  hatékony  zajszűrő  tulajdonságokkal  rendelkező  nyílászárók 
beépítésével lehet elérni.  

Az  új  munkahelyteremtő  gazdasági  funkciójú  területrészek  és  a  lakóterületek  között  széles 
zöldterületek, erdősávok biztosíthatják a zavartalan együttélést. 

Ipari eredetű zaj 

A lakókörnyezetbe ékelődött ipari létesítményekből kibocsátott zaj a lakosság kisebb hányadát érinti, 
de  hatása  koncentráltabban  jelentkezik.  A  védekezésnél  komoly  együttműködésre  van  szükség  a 
vállalati  érdekek  és  lakosság  igényeinek  az  összehangolására.  Bár  a  szigorodó  környezetvédelmi 
szabályozásnak köszönhetően az üzemek nagy részénél a zajkibocsátás az utóbbi években csökkent, a 
jövőben  megoldást  jelenthet,  hogy  az  ipari  termelést  folytató  üzemek  teljesen  a  város  ipari 
parkjaiban települnek át. 

Tájrehabilitáció 

A  felhagyott  bányaterületek  rekultivációja  kiemelten  kezelendő,  hiszen  a  tájsebek  a  tájértékét, 
továbbá a víztér és a  talajvíz minőségét károsan befolyásolják. A  felhagyott bánya és meddőhányó 
rekultivációját kidolgozott  intézkedési tervek alapján kell elvégezni, a tájsebeket ki kell korrigálni. A 
rekultiváció során a bányáknak új rekreációs célú hasznosítása  javasolt  (pl. geológiai bemutatóhely, 
rekreációs célú tavak), ha jelentős természeti értékeik zavartalanságát biztosítani tudják.  A tájsebek 
megszüntetésére  őshonos  fafajokkal  történő  fásítás  javasolható.  A  területek  újrahasznosításának 
célját  és  szabályait  a  jogszabályi  előírások  szerint  elkészítendő  tájrendezési  terv  alapján  az 
újrahasznosítási cél figyelembevételével, a településrendezési eszközökben szükséges meghatározni.  
A  roncsolt  területek,  tájsebek  rehabilitálása  során  a  környező  területek  adottságaihoz  és 
területhasználatához  illeszkedő  újrahasznosítást  javasolt  megvalósítani,  hangsúlyt  helyezve  a 
véderdők, védelmi célú zöldfelületek létesítésére. 

Hulladékkezelés 

A  zöldhulladék  kezelésére  tervezett  megoldások  megvalósítása,  és  a  lakosság  tudatformálása 
biztosítani  tudják  a  zöldhulladék  kezelésének  problémáját,  jelentősen  tudják  segíteni  a  város 
zöldfelületeinek talajjavítását. 

Felszíni, felszín alatti vizek, ivóvízellátás, szennyvízkezelés 

Gyakoribb,  szigorúbb  ellenőrzésekkel,  szankciókkal,  tudatformálással  lehet  javítani  a  jelenlegi 
állapoton a tervezett új beruházások megvalósításán túl. 



Vízelvezetés 

A műszaki megoldásokon, beruházásokon túl a tudatosság elérésével  lehet csökkenti a vízelvezetés 
hiányából adódó károk mértékét mind a lakott, mind a mezőgazdasági területeken. 

Területfelhasználás, föld‐ és talajvédelem 

Gyakoribb,  szigorúbb  ellenőrzésekkel,  szankciókkal,  tudatformálással  lehet  javítani  a  jelenlegi 
állapoton a tervezett rekultiválások megvalósításán túl. 

 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Alábányászott területek 

A város  területén a beépített  területeket  jelentős nagyságú beépítetlen „parlag”  területek szakítják 
meg, melyek egy része az alábányászottság, vagy az alattuk lévő pincerendszerek miatt nem kerültek 
beépítésre.  Ezen  területek beépítését  továbbra  is  korlátozni  kell  a  szaporodó  igények  ellenére. Az 
alábányászott terepen  

megmaradt  üregrendszer  egyes  helyein  a  beszivárgó  vizek  hatására  kőzetmállás  következhet  be, 
amely szilárdságcsökkenést okozhat.. A terep kialakult egyensúlyi állapota megváltozhat, ezért a föld 
alatt a jelenleg is nyitva lévő üregek létezésével számolni kell. 

A  megelőzés  miatt  fontos,  hogy  jól  lehatárolható  módon  legyen  meghatározva,  ahol  a 
tereprendezéseket, területfeltöltéseket úgy kell megvalósítani, hogy a meglévő csapadékvíz‐levezető 
árok  működképessége  változatlan  maradjon,  a  közös  telekhatáron  létrejövő  rézsűk,  támfalak, 
valamint  a  meder  állékonysága  biztosított  legyen,  és  meglévő  karbantartó  sáv  használhatósága 
megmaradjon. A  területen  keletkező  csapadékvizek  csak  vízjogi  létesítési engedéllyel  vezethetők a 
befogadóba. Ez  független attól, hogy magántelek burkolt  felületéről, vagy önkormányzati kiszolgáló 
útról és burkolt közterekről összegyűjtött csapadékvizekről van‐e szó.  

Barlangok 

Egy  barlang  ismert  Bátonyterenyében  a  0333/1  hrsz‐ú  telken,  aminek  védőterülete maga  a  telek. 
Állékonysága megromlott, veszélyes.   Bátonyterenyében azonban nem találhatóan karsztbarlangok, 
amelyek építésföldtani korlátot jelenthetnének. 

Pincék 

Hasonló  veszélyeket  rejtenek,  mint  az  aláfejtett  területek,  illetve  barlangok,  amennyiben  nem 
ismertek, vagy nem feltárt a területi kiterjedése, nem ismertek a tulajdonságai (állékonyság, mélység, 
felszíni behatások, védettség) 

Csúszás‐, süllyedésveszélyes területek 

A Magyar  Bányászati‐  és  Földtani  Hivatal  adatai  alapján  legalább  5  db  csúszásveszélyes  helyszín 
ismert.  A  lehetséges  okok  közt  szerepel  az  aláfejtés  következtében  süllyedés,  a  rétegcsúszás, 
térfogatváltozó  anyag,  és  súvadás  is. Az  öt  eset  részben  lakóterületi,  részben  külterületi,  részben 
vegyes beépítésű, részben vasúti  területen található. 

A  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  fentiekre  tekintettel  javasolja  a  fejlesztéssel 
érintett területekre geotechnikai, valamint talajmechanikai szakvélemény beszerzését. 

A TSZT‐ben és a Szabályozási Tervben kijelölésre kerülnek a csúszásveszélyes területek. Ezekre a HÉSZ 
fogalmaz meg  előírásokat.  A  korábbi  eseményeket  és  a  klímaváltozással  járó  csapadékintenzitás 
változás miatt  javasolt a  lehatárolt területek felülvizsgálata az  illetékes szakigazgatási szervekkel. Az 



ismert és az eddig nem veszélyeztetett területek esetében  is javasolt fokozott figyelmet fordítani az 
építés előkészítésére, a tervezésre,  illetve a védelemre mert az alapkőzet és a felszíni réteg a város 
jelentős  részében  azonos,  valamint  a  város  dimbes‐dombos  területei  mindenhol  veszélyre 
figyelmeztetnek. 

Földrengés veszélyeztetett területei 

A szeizmicitás valamely területen a földrengés bekövetkezésének valószinűségét jelenti. A szeizmikus 
területek  azok,  amelyeknél  a  rengések  valószinűsége  és  erőssége  kicsi.  Szeizmikus  területek  a 
tektonikailag  és  vulkanológiailag  aktív  területek.  Az  alábbi  térkép  Magyarország  földrengés 
gyakoriságát mutatja. Látható, hogy a szeizmikusan aktív  területek elhelyezkedése követi a Magyar 
Középhegység vonulatát. Bátonyterenye a Darnói vonal közelében fekszik, szeizmicitása maximálisan 
6° MS körüli, ami a földrengéserősségi 12 fokozatok közül "erős"‐nek számít, és azt jelenti a  Mercalli‐
Cancani‐Sieberg skálán (5 000‐10 000 gyorsulás mgalban), hogy a "bútorok elcsúszhatnak". 

Egyre inkább valószínűsíthető, hogy a magyarországi földrengések kialakulásában jelentős tényező az 
Adriai‐mikrolemez  óra  járásával  ellentétes  irányú  mozgása.  GPS  mérések  alapján  az  Adriai‐
mikrolemez 2,5‐4,5 mm/évvel közeledik  felénk, s a Pannon‐medence ennek hatására 1,5 mm/évvel 
nyomódik össze. Összefoglalva elmondható, hogy Magyarország nem tartozik a magas szeizmicitású 
területek közé. 

A  földrengések  területi  eloszlása 
Magyarországon.  A  szürke  körök  a  historikus 
rengéseket  (456‐1994), a piros körök az utóbbi 
évek rengéseit (1995‐2009) mutatják.  

Magyarország  szeizmikus  zónatérképe  [8]. 
Földrengések következtében 50 év alatt, 10%‐os 
meghaladási  valószínűséggel,  az  alapkőzeten 
várható  vízszintes  gyorsulás  g  (gravitációs 
gyorsulás) egységben 

 
(http://www.foldrenges.hu) 

 Magyarországon 2011‐től van érvényben az EU egységes, Eurocode 8 földrengés szabványa. Ennek – 
leegyszerűsítve  –  az  a  lényege,  hogy  minden  építményt  úgy  kell  tervezni,  hogy  az  építmény 
élettartama  alatt  10%  valószínűséggel  előforduló  földrengést  komolyabb  szerkezeti  károsodás, 
összeomlás nélkül kibírjon. Az építmény élettartamára általában 50 évet tételeznek fel. Valamennyi 
EU‐s ország az Eurocode 8 szabvány kiegészítéseként saját nemzeti mellékletében (Magyarországon 
az MSZ EN 1998‐1) közli a helyi szeizmikus zónákat, a tervezéshez szükséges alapadatokat. 

A helyi geológiai viszonyok figyelembe vételére az MSZ EN 1998‐1/Eurocode 8 földrengés szabvány a 
felső 30 m‐es összlet S‐hullám átlagsebessége alapján hétféle talajkategóriát definiál. Öt egyszerűbb 
(talajfolyósodásra  nem  hajlamos  és  képlékeny  rétegeket  nem  tartalmazó)  esetben  a  tervezéshez 
szükséges  szeizmikus  együtthatók  a  szabványban  mellékelt  táblázatban  megtalálhatók,  melyek 
ismeretében  a  szeizmikus  hatás  vízszintes  és  függőleges  összetevőjét  leíró  válaszspektrum 
számítható. Speciális talajok – a felső 30m‐es összletben pl. talajfolyósodásra hajlamos vagy legalább 
10  m  vastagságú,  nagy  víztartalmú  agyagréteg  –  esetében  viszont  geofizikai  és  geotechnikai 
vizsgálatokra van szükség. 

Eurocode  8  szabványhoz  képest  lényegesen  szigorúbb  előírásokat  kell  alkalmazni  a  veszélyes  ipari 
létesítmények (pl. atomerőművek, radioaktív hulladéktárolók) tervezésekor. 



1.18.2. Területhasználatból adódó veszélyeztetettség 

 Bátonyterenye és közvetlen térsége katasztrófavédelmi veszélyeztetettségi szempontból alapvetően 
a  felhagyott  bányák  és  az  itt  működő  ipari  üzemek  speciális  tevékenysége  miatt  van 
veszélyeztetettségnek kitéve. 

A települések kockázat értékelését a 61/2012. (XII:11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi 
besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM 
rendelet módosításáról szóló jogszabály 1.sz. mellékletében meghatározottak szerint  Bátonyterenye   
II. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra a I‐III fokozatból.  

A  lakosság  biztonsága  érdekében  a  városban  központi  vezérlésű  lakosságriasztó  és  tájékoztató 
rendszer (MoLaRi) került telepítésre. 

Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

Elemezve a csúszásveszélyes területeknél. 

Mélységi, szélességi, magassági korlátozások 

1.Repülőtérhez kapcsolódó magassági korlátozás egyedi elbírálás alapján új építmények esetében 
a hírközlési hatóság és a légvédelmi hatóság előírásai alapján. 

2.Alagutak,  villanyvezetékek,  távhővezetékek,  felüljárók,  vasúti  hidak  magassági  korlátozást 
jelentenek az alattuk átmenő gépjárműforgalom számára. 

3.A nagy középnyomású földgázvezeték biztonsági övezete 9‐9 m.  
4.A 20 kV‐os villamosenergia légvezetéknek 5‐5 m‐es biztonsági sávja van. 
5.Az  egyéb  energia  és  vízi  közművek  meglévő  vezetékek  védőtávolságát  az  ágazati 

szabályozásnak  megfelelően  kell  biztosítani  a  szolgáltatók  és  üzemeltetők  tájékoztatása 
szerint. 

6.Vízbázis  védelme  a  hidrogeológiai  védőterületeknek  megfelelően  meghatározott 
védőtávolsága. 

7.Gyorsforgalmi utak, főutak, vasutak tevékenységkorlátozó távolsága. 
8.HÉSZ előírásaiból származó magassági korlátozás. 
9.Antennák, átjátszó állomások magassági korlátozása 

1.18.3.3 tevékenységből adódó korlátozások 

1.A    Bátonyterenye‐Limesút  néven  azonosított  régészeti  lelőhely  és  a már  ismert  nyomvonal 
mentén,  a  domborzattól  függően  régészeti  érdekű  terület  jelenthet  építési  korlátozást 
konkrét beruházás esetében. . 

2.Egyedi  építmények  (temető,  szennyvíztisztító,  hulladékfeldolgozó,  erőmű,  repülőtér,...) 
egyedileg 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

Az érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati területek 2014. szeptember 10‐ei  listájában 
3 bányaterület szerepel. 

1.20. Városi klíma 

Az éghajlatváltozás korunk egyik nagy kihívása. A  tématerülettel  foglalkozó  szakértők nagy  része a 
természetes  folyamatok  mellett  az  ember  szerepét  (üvegházhatású  gázok  kibocsátása)  látja 
bizonyítottnak a  jelenleg zajló  folyamatokban. Az éghajlatváltozásra adandó válaszok alapvetően az 
okok  csökkentésére  (üvegházhatású gázok kibocsátásának  csökkentése) és a hatások mérséklésére 
(alkalmazkodás a változó éghajlathoz) fókuszálnak. 

Az  ESPON  Climate  projekt  eredményei  alapján  Nógrád megye  a  Dél‐Közép‐Európa  klímaváltozási 
makro  régióba  tartozik,  ahol  az  átlaghőmérséklet  növekedése,  a  nyári  napok  éves  számának 
emelkedése és a nyári csapadékmennyiség csökkenése európai viszonylatban  is  jelentős mértékű. A 



kutatást  megalapozó  kitettséggel  kapcsolatos  vizsgálatok  alapján  Nógrád  megyében  az  évi 
átlaghőmérséklet 3,5oC‐kal nő, a nyári hónapokban a csapadék  több mint 30%‐kal csökken. A nyári 
napok száma (25oC feletti átlaghőmérséklettel) évi 26‐nappal nő. 

A  települési  szintű klimatikus viszonyokat alapvetően befolyásolja a  természeti környezet,  illetve a 
helyi levegő szennyezettségi mutatók. Az anyag‐ és/vagy energiaátalakítást megvalósító technológiai, 
illetve  tüzelő  berendezések,  járművek  különböző  halmazállapotú  anyagokat  bocsátanak  ki  a 
környezetükbe. Ezek általában szennyezik a levegőt, egyben anyag‐ és energiaveszteséget okoznak. 

A magas kén‐dioxid koncentráció kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között (a fűtési szezon idején, 
párás, ködös  időben,  inverziós  tényezők mellett) kedvez a  füstköd  (szmog) képződésének  (Londoni 
típusú szmog  ‐  (téli, redukáló hatású) szmog: az  ipari és városi területeken van  jelen. Fő okozója az 
ipar,  a  fűtés,  valamint  a  gépjárművek  által  kibocsátott  kén‐dioxid  (SO2),  por  és  koromszemcsék 
esetenként  kénsavcseppek.  A  szmog  kialakulásának  feltétele  a  magas  légnyomás,  magas 
páratartalom  és  a  ‐3  ‐  +5°C  közötti  hőmérséklet.    Bátonyterenyében  a  levegőben  lévő  kén‐dioxid 
tartalom  mérése  2008‐ban  szükségtelen  megítélést  kapott  tekintettel  arra,  hogy  az  országos 
mérőhálózat  eredményei  alapján  a  koncentráció  általában  nem  kimutatható,  vagy  jelentéktelen 
mértékű (”kiváló”) volt néhány kimagasló, rövid ideig tartó csúcstól eltekintve. 

Fentiek  alapvetően  köszönhetőek  az  elmúlt  években  a  város  térségében  lezajlott  közlekedési 
fejlesztéseknek,  valamint  annak  a  ténynek  hogy    Bátonyterenyében  egyre  több  kiváló  környezeti 
minősítéssel rendelkező vállalkozás működik. 

A legnagyobb problémát várhatóan a nyári hőhullámok időtartamának és intenzitásának növekedése 
fogja  okozni.  Emellett  télen  az  erősen  csapadékos  időszakok  hosszának  és  az  ezek  alatt  lehulló 
csapadék  mennyiségének  növekedése,  valamint  a  téli  csapadék  halmazállapotának  hóról  esőre 
váltásának következtében a hirtelen lezúduló magas árvizek, nyáron pedig az aszály jelentenek majd 
kihívást. 

Az uralkodó szélirányt   Bátonyterenyében   kissé befolyásolni tudják a vízfelületek, a városi beépítés 
rendjével támogatott szélcsatornák, a sugárutak, a gyep és fák borította parkok. Fokozottan segíti az 
átszellőzést  friss  levegővel  a  fákkal  borított  folyók,  a  meleg  levegő  áramlását  segítik  a  parkok, 
növényzettel fedett nagy kertek. 

Kertépítészeti  eszközökkel mérsékelni  kell  a  klímaváltozás  negatív  hatásait. A melegebb  nyarak,  a 
növekvő hőmérséklet hatására várhatóan  több  időt  töltenek a szabadban Bátonyterenye  lakói, ami 
szükségessé  teszi a közterületek  intenzívebb árnyékolását. A parkokban köztereken  tartózkodóknak 
megfelelő ülő‐ és pihenőhelyeket kell biztosítani több utcabútor kihelyezésével. 

 

A köztéri fák és növények öntözésében víztakarékos megoldásokat kell választani és törekedni kell a 
csapadékvizek  összegyűjtésére  és  hasznosítására.  A  burkolt  felszínek  vízáteresztő  képességének 
növelése  (pl. aszfalt helyett kiselemes  térburkolat vízáteresztő  fugával, zúzottkő használata) segít a 
nagy mennyiségű csapadék elvezetésében.  

A meglévő, de elhanyagolt zöldfelületek felújításával, új növények telepítésével javasolt elősegíteni a 
vízelvezetést, másrészt a párolgás és párologtatás révén javítani a mikroklímát. 

Az  anyaghasználatot  is  a  megváltozott  időjárási  körülményekhez  kell  igazítani,  illetve  a  használt 
anyagoknál tekintettel kell  lenni ezek teljes életciklusára, az előállításuk és ártalmatlanításuk anyag‐ 
és energiaigényére is. A felületeken használt anyagokat úgy kell megválasztani, hogy azok hőelnyelő 
képessége  minimális  legyen  a  városi  hősziget‐hatás  csökkentése  érdekében.  A  fehér  és  világos 
felületek  –  a  járófelületek  kivételével  –  e  szempontból  kívánatosabbak,  mint  a  szürke  és  sötét 
felületek.  A  különböző  létesítmények  üzemeltetésénél  törekedni  kell  az  energiatakarékos  és 
megújuló energiaforrásokra épülő rendszerek használatára. 



A  közterületek  és  zöldfelületek  elérhetőségében  fontos, hogy  gyalogos  távolságon belül  elérhetők 
legyenek a városlakók számára.  

Külön  figyelmet  kell  szentelni  a  közterek  történelmi  örökségének  a  megőrzésére.  A  történeti 
köztereken  rekonstruálni  kell  az  idők  folyamán  megszüntetett,  nemcsak  esztétikai,  hanem 
kifejezetten mikroklimatikus  hatásai miatt  alkalmazott  szökőkutakat,  a  kertkompozíció  elemeként 
megjelent vízfelületeket, valamint az ivó kutakat. A kertkompozíciók rekonstrukciójánál törekedni kell 
az  eredeti  növényállomány  újratelepítésére,  azonban  figyelembe  kell  venni  a  klímaváltozás  és 
különösen a városi mikroklíma hatásait. Ezek tükrében kell a növényfajtákat kiválasztani. 

 

 



2.) és 3.) Helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészek 
 
 
2. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

és 
3. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis, folyamatok értékelése,  a település 

és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése, a 
településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

 
 
Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 
kapcsolatok 
 
Bátonyterenye Nógrád megye harmadik legnépesebb városa, a Mátra tájegység északi kapuja. 
Kistérségi központként is funkcionál, a Bátonyterenyei kistérség központi települése. A kistérség 
határa több helyen megyehatár is. A kistérséget 13 település alkotja. 
Bátonyterenye Nógrád megyében, a Mátra, a Karancs, a Medves és a Cserhát találkozásánál, a 
Zagyva és a Tarján-patak völgyében helyezkedik el. A területe 80,09 négyzetkilométer, tengerszint 
feletti magassága átlagosan 100-150 méter. 
 
Bátonyterenye Nógrád megye harmadik legnagyobb városa, a Bátonyterenyei járás székhelye. A 
település négy különálló község - Nagybátony, Maconka, Kisterenye és Szúpatak - egyesítésével jött 
létre a 80-as években, várossá 1989-ben nyilvánították. 
A település közúton és vasúton egyaránt elérhető. Vasúton a Hatvan–Somoskőújfalu-vasútvonalon és 
korábban a most éppen üzemszünet alatt álló Kisterenye–Kál-Kápolna-vasútvonalon. 
A fő közlekedési hálózatok ugyancsak jelentősen meghatározzák a térség térszerkezetét. Közúton a 21-
es főúton és a 23-as főúton közelíthető meg. A 21-en Salgótarján és Hatvan felől egyaránt elérhető, 
mert az út áthalad a kisterenyei városrészen.  
A település határában két tó is található, melyek elsősorban, duzzasztott, víztározó jellegű tavak. 
 
Népesség szempontjából a Bátonyterenyei kistérség Nógrád megye harmadik legkisebb kistérsége. 
 
A Bátonyterenyei kistérség népessége az országos tendenciákhoz hasonlóan fogy. 
A korcsoportonkénti megoszlást tekintve a kistérség elöregedő népességgel rendelkezik, a 14 
településből 12-ben az országos arányt meghaladó az elöregedés.  
A cigány kisebbség a települések felén éri el vagy haladja meg a 10%-ot: Nagybárkány (44%), Lucfalva 
(32%), Mátraverebély (25-30%), Márkháza (25%), Mátraterenye (18%), Mátramindszent (15%). 
 
A Zagyva-völgye települései olyan arányos léptékű, agglomerálódó jellegű településhálózatot alkotnak  
a  kistérségi  központ  körül,  melynek  gazdasági  és  közlekedési  szempontból egyaránt 
természetes központját képezi Bátonyterenye városa. 
 
 



 

Nógrád megyei Területrendezési tervvel való összefüggések vizsgálata 

NmTrT - Térségi szerkezeti terv 

 

A Nógrád megyei Területrendezési terv térségi szerkezeti terve Bátonyterenyét városias települési, 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vízgazdálkodási térségként határozza meg. Az országos közlekedési 
elemeken (gyorsforgalmi út, főút, kerékpárút, vasút, repülőtér) kívül térségi közlekedési elemekkel, a 400, 220, 
120 Kv-os átviteli hálózat távvezeték és alállomások elemével, kiserőművel és hulladéklerakó hellyel is érintett. 



 

Az NmTrT településrendezési eszközökben érvényesítendő előírásai nem jelentenek az OTrT tv.-hez 
képest plusz előírásokat a területrendezési eszközök készítésére vonatkozóan. A tervezés során 
betartandó előírásokat a megyei rendelet mellékletei, térképi és írásos formában tartalmazzák. 
 

 
 

Kivonat OTrT - szerkezeti terv Bátonyterenye Településszerkezeti terv 

 

Az Ország Szerkezeti Terve Bátonyterenyét települési, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vegyes 
területfelhasználású és vízgazdálkodási térségként határozza meg. Az országos közlekedési elemeken 
(főút, kerékpárút, országos törzshálózati vasút) kívül érintik, de a tervlapról hiányoznak a 400 kV-os és 
220 kV-os átviteli hálózat és az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal elemei. 
 
Bátonyterenye településszerkezetileg a szomszéd települések települési területéhez nem, csupán a 
szomszéd települések külterületeivel kapcsolódik. A déli közigazgatási határon erdőterületeivel, az 
északi, keleti és nyugati határon pedig vegyesen mezőgazdasági és erdőterületekkel. 
 
 
Hatályos településfejlesztési, településrendezési döntések bemutatása  
 

Hatályos Településfejlesztési koncepció (2003) 
Bátonyterenye Város hatályos Településfejlesztési Koncepciója 179/2003. (IX. 25.) Öh. sz. határozattal 
került elfogadásra. 
 
Hatályos integrált városfejlesztési stratégia – IVS (2008, 2013): 
Bátonyterenye Város hatályos integrált városfejlesztési stratégia (IVS) 2008-ban került elfogadásra, 
majd 2013-ban módosításra. 
 
Bátonyterenye Jövőképe 2014-2020 c. dokumentuma 

 



 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának hatályos településrendezési eszközei: 
 Bátonyterenye Város Településfejlesztési Koncepció: 179/2003. (IX. 25.) Öh. sz. határozat,  
 Bátonyterenye Város Településszerkezeti terve: 242/2003. (XII. 11.) számú határozat,  
 Bátonyterenye Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve: 16/2004.(VI.25) sz. 

rendelet. 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ben döntést hozott a 
Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) 
felülvizsgálatáról, amely érdekében új Településfejlesztési Koncepció megalkotását tűzte ki célul.  
 

Bátonyterenye Településfejlesztési Koncepciója a település jövőbeni céljait rögzíti. A Felülvizsgálat 
során a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv szabályozási elemeit a magasabb szintű 
jogszabály szerinti szabályozási elemeknek meg kell feleltetni, valamint a hatályos településszerkezeti 
tervet a magasabb szintű térségi területrendezési tervnek. 
 
 

A hatályos Településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
 
Jelen településfejlesztési koncepció megalkotását követő településrendezési eszközök felülvizsgálata 
során áttekintésre kerülnek a hatályos településszerkezeti terv (TSZT) tervezett és megvalósult, illetve 
meg nem valósult elemei. 
 
A hatályos településszerkezeti terv zöldmezős lakó-, üdülő-, illetve gazdasági-, valamint zöldterület 
fejlesztései közül: 
 a kisterenyei városrészben a 23.sz. és a 23. sz. tervezett elkerülő út közötti tervezett falusias 

lakóterületfejlesztés – nem valósult meg,  
 a kisterenyei városrész belterületének nyugati határán tervezett kertvárosias 

lakóterületfejlesztések - nem valósult meg, 
 a nagybátonyi városrész északi és keleti oldalán tervezett kisvárosias, kertvárosias és falusias 

lakóterületfejlesztések - nem valósult meg, 
 a nagybátonyi városrész északkeleti részén tervezett üdülőterületfejlesztés - nem valósult meg, 
 mind a kisterenyei, mind a nagybátonyi városrészen kijelölt ipari és gazdasági területek közül 

jellemzően a közút és vasút menti területfejlesztések megvalósultak, ill. beépülésük folyamatos. 
 
A településen prioritást élvező munkahelyteremtés érdekében az ipari parkok területén kívül újabb 
iparterületek, gazdasági területek kerülnek kijelölésre a felülvizsgálat során. 
A lakóterületek tekintetében a hatályos településszerkezeti tervben távlati lakóterületként kijelölt 
tervezett lakóterületek közül néhány esetben visszalépés, ugyanakkor új területkijelölés is történik, az 
igények újragondolása értelmében. A településen a szabadidős- és sportterületek tekintetében a 
hatályos tervben kijelölt területeken kívül újabb területek kerülnek kijelölésre ezzel a 
településszerkezetében lévő széttagoltság enyhítésre kerül. A felülvizsgálat során nem csak a térségi, 
hanem településen belüli új kerékpárutak, körutak, valamint gyalogutak, futófolyosók (pl. Zagyva-part 
mentén) kerülnek kijelölésre, amelyek nemcsak a munkába jutáshoz, hanem szabadidős 
tevékenységeket és a turisztikai központok, célpontok megközelítését is elősegítik a jövőben. A 
hatályos településszerkezeti terv nem tartalmaz még ún. K+F, azaz a kutatás-fejlesztés számára 
szolgáló területek e területfelhasználás számára a felülvizsgálat során részben, mint más 
területfelhasználások módosítása, részben, mint új területek, azaz zöldmezős beruházás keretében 
kerülnek új területrészek kijelölésre. Ugyancsak szüksége van a megújuló energiaforrások számára 
területkijelölésre - mivel ilyen funkcióra, célra a hatályos TSZT nem tartalmaz területeket – napelem 
park vagy energiaerdő területeke kijelölésére.  
 



 

A hatályos településszerkezeti tervlapon a tervezettként jelölt, de már megvalósult területfelhasználási 
elemek a felülvizsgálat során meglévő állapotként kerülnek rögzítésre. 
 
Mindezeken felül az országos védelem alatt álló műemlékei és műemléki környezetek, régészeti 
lelőhelyek a Lechner Lajos Tudásközpont 2014. májusi adatszolgáltatása alapján aktualizálva kerülnek 
a felülvizsgálat során a Településszerkezeti tervben feltüntetésre. Ugyancsak aktualizálni szüksége s a 
helyi védelem alatt álló vagy tervezett épületeket, építményeket a felülvizsgálat során. 
 
Ugyancsak felülvizsgálatra kerülnek mind a közlekedési, mind a közműinfrastruktúra elemei, valamint a 
táji-, természetvédelmi szempontból védett területrészek a magasabb szintű jogszabályok szerint, és 
eszerint, azaz a magasabb szintű jogszabályokhoz illeszkedően kerülnek feltüntetésre a felülvizsgálat 
alkalmával a TSZT tervlapra és leírásba. Az erdőterületek szempontjából az országos erdő adattár 
állomány figyelembevételével kerülnek az erdőterületek feltüntetésre a településrendezési 
eszközökben. 
 
Mindezeken felül a felülvizsgálat során elkészülő új Településszerkezeti tervet, valamint Helyi Építési 
Szabályzatot és Szabályozási tervet a 2013. január 1-jétől hatályos „új” OTÉK (253/1997 (XII.20.) 
Kormányrendelettel elfogadott Országos Településrendezési és Építési Követelmények) előírásainak 
kell megfeleltetni.  
A felülvizsgálat során elkészítésre kerülő új településrendezési eszközök (Településszerkezeti tervet, 
valamint Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási terv) a hatályos, és a szintvonalas kiegészített 
digitális földhivatali alaptérképre kerül feldolgozásra. 
 
A település társadalma 
 

Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi 
viszonyok, életminőség 

 
Bátonyterenyén az országos tendenciához hasonlóan az állandó népességszám alakulása 
népességfogyás mutat, amelyet leginkább az alacsony születésszám és a negatív vándorlási egyenleg 
idéz elő.  
Míg 2000-ben 15 293 fő volt az állandó népességszám, ez 2013-ra közel 2700 fővel csökkent. 

 
A foglalkoztatottság alapján Bátonyterenyén az iparban, építőiparban foglalkoztatottak aránya a 
legnagyobb, a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban foglalkoztatottak száma a legkisebb. 
Bátonyterenye a foglalkoztatottság szempontjából mind a járási mind pedig az országos értékekhez 
képest a középmezőnybe helyezhető. 
 
Bátonyterenyén 2011-ben drasztikusan lecsökkent a tartós munkanélküliek száma, az előző évekhez 
viszonyítva. Ez többek között a 2011-ben induló közmunka programnak köszönhető, ahol több száz fő 
foglalkoztatása valósult meg. A városban továbbra is fő prioritás a munkahelyteremtés. 
 
Bátonyterenyén kiemelkedő számú civil szervezet működik, amelyek elsősorban a kultúra, a 
közművelődés valamint a sport területén aktívak. 
 
A település humán infrastruktúrája  
 

Bátonyterenyén a humán infrastruktúra mind az oktatást, mind a szociális ellátás tekintetében jól 
szervezett. 

 
 



 

Oktatás – Általános Iskola 
Bátonyterenyén a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartásával működő 2 tagiskolában 958 
gyermek végzi általános iskolai tanulmányait. 
 
Az általános iskola keretén belül, egyházi iskolaként működik a II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola. 
 
Oktatás – Középiskola 
A településen az alábbi 2 középfokú oktatási intézmény működik: 

középiskola tanulószám 
Váci Mihály Gimnázium 122  
Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium 106  

 
Oktatás – Óvodai ellátottság 
Bátonyterenyén az alábbi 5 tagóvoda működik, amelyből az Angyalkert Óvoda egyházi fenntartás alatt 
áll.  

Tagóvoda férőhelyszám csoportszám 
Őzike Óvoda 95 4 
Csupafül Óvoda 100 4 
Napsugár Óvoda 58 3 
Tölgyfa Óvoda 50 2 
Angyalkert Óvoda  
(Katolikus óvoda) 

60 2 

 
Egészségügy - Bölcsődei ellátás  
A településen működő bölcsődei ellátás az alábbi: 
  

Tagbölcsőde férőhelyszám csoportok száma 
Mesekert Bölcsőde 24 2 gyermekcsoport 
Napsugár Bölcsőde 28 2 gyermekcsoport 

 
Egészségügyi ellátás 
 

év 
Felnőttek és gyermekek 

részére tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok száma 

2008 10 7 3 

2009 10 7 3 
2010 10 7 3 
2011 11 7 3 
2012 10 7 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 
Bátonyterenyén az Egészségházban az alábbi szakellátások biztosítottak: 
 Szemészet 
 Nőgyógyászat 
 Bőrgyógyászat 
 Fizikotherápia 
 Laboratórium 



 

 
Két, éjszakai ügyeletet is adó gyógyszertár működik a városban, így a gyógyszerellátás is 
biztosított a település lakosainak.  
  
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 körzetet határozott meg a 
védőnői prevenciós tevékenység területén, minden körzetben egy védőnő dolgozik. A 
védőnők aktívan részt vesznek a népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrések és 
prevenciós programok szervezésében. 

 
 

Szociális alapszolgáltatások: 
 étkeztetés, 
 házi segítségnyújtás,  
  családsegítés,  
  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  
 közösségi ellátások, 
  támogató szolgáltatás, 
 nappali ellátás. 

 
Esélyegyenlőség biztosítása  

 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja: 
 
„Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák és a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélye, 
életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők kiemelt figyelmet kapjanak, ha szükséges pozitív 
diszkriminációban részesüljenek. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek célcsoportját, kiemelt figyelmet fordítunk a veszélyeztetett 
gyermekek, családok számára. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek életminőségének javítására és önálló életvitelük minél további 
fenntartására 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén olyan támogatói környezet működését, amely erősíti 
felzárkózási esélyeiket, társadalmi támogatottságukat. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők felzárkózási esélyeinek javítására, társadalmi 
integrációjára.” 
 

 
A település gazdasága 
 
Bátonyterenye gazdaságát jelentősen befolyásolja ipari múltja. A vállalkozások szerkezeti 
megoszlásában szembetűnő, hogy rendkívül alacsony a „mezőgazdaság, vadgazdálkodás, 
erdőgazdálkodás, halászat” ágazatban működő vállalkozások száma, illetve az összes működő 
vállalkozáshoz viszonyított aránya. A kereskedelem és a gazdasági szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások után az ipari vállalkozások száma a legjelentősebb. Az ipar továbbra is jelentős 
foglalkoztató maradt, de a szolgáltatási szektor térnyerése egyre jelentősebb. 2001-ben az ipar a 
foglalkoztatottak közel felét alkalmazta (49,02%). A város ipari parkjában és régi ipari területein 
ugyanakkor megjelentek új ipari vállalkozások, melyek fejlődése és bővülése feltételezhető a város 
infrastruktúrájának fejlődésével párhuzamosan. Az ipar fejlődésének egyik fontos mozgatórúgója lehet, 
hogy a város a 21. sz. főút mellett fekszik, viszonylag közel az autópályához.  
 



 

A város mezőgazdasági termelés a korábbi ipari berendezkedés, és a kedvezőtlen domborzati 
viszonyok következtében fejletlen. A városban és közvetlen környezetében jelentős élelmiszeripari 
feldolgozó üzem jelenleg nem működik, de a város közeli terveiben szerepel ennek újbóli beindítása. 
Jelenleg a városban a legnagyobb mezőgazdasági tevékenységet felölelő program a START 
közmunkaprogram keretein belül valósul meg.  
 
A város legégetőbb problémája a munkanélküliség, nagyon sok munkahely szűnt meg. Az újonnan 
betelepülő gyártó cégek csak lassanként tudják felszívni a bánya bezárását és a fémipar leépülését 
követő fennmaradt nagyszámú munkaerőt. Fontos probléma, hogy a munkanélküliek egy része 
képzetlen, akik akkor is nagyon nehezen helyezkednek el, ha új cég költözik a városba. Mindenképpen 
meg kell erősíteni a helyi KKV szektort, hogy csökkenjen a betelepült cégektől való függés.  
A foglalkoztatáspolitika tekintetében a legégetőbb teendő a munkanélküliség csökkentése. Az elmúlt 
négy évben az országos tendenciához igazodva, Bátonyterenyén is kiemelt szerepet kapott a 
munkahelyteremtéssel járó befektetések ösztönzése. A közfoglalkoztatás által az önkormányzat 
közvetlenül is be tud kapcsolódni a munkanélküliség csökkentését célzó intézkedésekbe. 
 
Mivel a szlovák határ kevesebb, mint 30 km-re van Bátonyterenyétől, ezért a városnak kiemelt figyelmet 
kell fordítani a magyar-szlovák gazdaságélénkítő programokra. 2014 októberében a két ország 
megállapodott több ezer új munkahely létrehozásáról a határ menti területeken. 
 
A város a hagyománnyal, múlttal rendelkező iparágakat kívánja támogatni: fém-, fa-, és textilipar helyi 
szereplőit, együttműködésüket, térségi klaszterba tömörülésüket. Ezen iparágakban jelentős szaktudás 
érhető el helyben és a szakképzés is rendelkezésre áll. A múltból adódóan, több fém- és műanyagipari 
vállalkozás van a térségben.  
Fával jól ellátott a térség, az erdészeti szaktudás is elérhető helyben. Több jó nevű asztalos dolgozik a 
környéken, amelyre a jövőben a fafeldolgozó ipar épülhet. 

A város jövőképében jelentős helyet biztosít az informatikai cégek betelepülésére, a high-tech ipar 
megjelenésére. A Smart City szemlélet egyre szélesebb körű elterjedése automatikusan erősítené a 
térség high-tech iparágának térnyerését is.  
A város felemelkedése szempontjából lényeges az innováció megjelenése, amelyre leginkább. 
Szorospatak alkalmas, mint egy innovatív „ipari park” kialakítására (gyógynövénykutatás, egészséges 
élelmiszer előállítása, egészség megőrzés), laboratóriummal, oktatással. 
 
A mezőgazdaság az elmúlt időszakban nem volt fókuszban. Azonban az egészséges élelemhez jutás, 
egyre fontosabb és népszerűbb szempont az emberek körében. Miután Nógrádnak jó adottságai 
vannak a zöldség-, gyümölcstermesztés, illetve állattenyésztés terén, a mezőgazdasági munkaprogram 
már elindult, amely nagyszámú képzetlen munkaerőt tud foglalkoztatni. 
 
A szolgáltató szektor fejlesztésre szorul, a vendéglátóhelyek és a szálláshelyek száma tekintetében is. 
A település kitörési pontjai között a turizmus évek óta szerepel.  
 
Bátonyterenye gazdasági versenyképességét pozitívan befolyásolja a fekvésének kedvező adottsága, 
amely két főút (a 21-es és a 23-as számú főutak), valamint a vasút menti fekvéséből, az M3-as 
autópályához, a szlovák határhoz, valamint Budapesthez való közelségéből adódik.  
 
A tájhasználat értékelése, a települési zöldfelületi rendszere 
 
Bátonyterenye fejlesztési irányait tekintve az ipar mellett a rekreációnak és a mezőgazdaságnak is jut 
szerep.  
A város jelentős táji- és természeti adottságokkal rendelkezik, amelyek a lakosság és a turisták 



 

számára is kedvező kikapcsolódási, üdülési, pihenési lehetőséget biztosítanak, a nagy kiterjedésű 
erdőterületeivel és a jelentős méretű vízfelületeivel.  
Bátonyterenye közigazgatási területének növényzettel való borítottsága magasabbnak mondható, mint 
általában más, volt ipari városoké. A település zöldfelületi ellátottsága a közcélú zöldfelületek, 
közkertek, közparkok tekintetében, azok nagyságát, számát, felszereltségét, színvonalát tekintve 
folyamatosan fejlődött az elmúlt években. Bátonyterenye zöldfelületi rendszere vizuális, esztétikai 
szempontból növelik a település értékét, jelentős kondicionáló hatással bírnak. A város zöldfelületi 
rendszerét értékes vonalas és felületi elemek alkotják, az alábbiak szerint:  

Felületi elemek külterületen 
 a patakok menti erdős-ligetes állományok, 
 közlekedési területek menti úgynevezett közlekedési zöldfelületek – utak telkén belüli zöldfelületek 
 a kertes mezőgazdasági területek 
 az időszakos növényborítottságú szántók 
 a jelentős nagyságú erdők 

A településen belüli zöldfelületi elemek 
 a közparkok, közkertek 
 a lakó- és egyéb területfelhasználási egységek kertjei 
 a temetők 
 az intézménykertek 
 kiskertes lakóterületek kertjei 
 sportterületek, sportpályák 

Vonalas zöldfelületi elemek belterületen és külterületen 
 patak menti növénysáv 
 út menti cserjés-erdős növénysáv, fasor 
 szántók, legelők határán található cserjesáv, fasor 
 patak menti növénysáv 
 erózió és csúszásveszélyes területek fás-cserjés növényzetsávja 

 
Az épített környezet - a település szerkezete helyi sajátosságai 
 
A múltban különálló, négy településrészből összeolvasztott Bátonyterenye településszerkezetében 
mind a mai napig megmaradt a településrészek közötti széttagoltság. A város egyik legnagyobb 
problémája az igen rossz városszerkezetből fakad. Ez különösen a két legnagyobb korábbi település 
Nagybátony és Kisterenye esetében jelentkezik komoly problémaként. Bár ezek egymáshoz 
légvonalban nagyon közel esnek, azonban közúti kapcsolatuk nem megoldott. A település 
fejlesztésében már évtizedekkel ezelőtt fontos cél volt a városrészeket összekötő út megépítése, 
valamint a két településrész közötti települési szövet egységes szerkezetbe olvasztása, a gazdasági-, 
lakó-, valamint zöldterületi kijelölésekkel, amelyek közül tulajdonképpen a 21-es út menti gazdasági 
területfejlesztések már mutatják a városszerkezet tényleges összenövését. Kisterenye és Nagybátony 
városrészek közötti beépítetlen területek potenciális területei további fejlesztéseknek. 
 
A város szerkezetét, az épített környezet - beépítési jellemzőit, településkarakterét, helyi sajátosságait 
(utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok), valamint az országosan védettséggel (műemlékek, 
műemléki környezet) és helyi védettséggel rendelkező épületeket az táblázatok mutatják be és elemzik. 
 



 

 
 

Az épített környezet - városszerkezet 
sor-
szám 

Bátonyterenye 
településrészei 

Beépítésre 

szánt területek nem szánt területek 

 

Kisterenye 
Chorin telep 
Kossuth telep 
Öreg Kisterenye 
iparterület 

lakóterület (Lke, Lf) 
településközpont (Vt) 
különleges terület (K) 
gazdasági – ipari terület (Gip) 

közlekedési terület (KÖ) 
közpark (Zkp) 
védőerdő (Ev) 
általános mezőgazdasági (Má) 
vízgazdálkodási terület (V) 

 

Nagybátony  
Mátra lakótelep 
Dózsa telep  
Lengyend 
 

lakóterület (Ln, Lk, Lke, Lf ) 
településközpont (Vt) 
gazdasági – ipari terület (Gip) 
gazdasági–keresked. ter.(Gksz) 
Különleges terület (K) 
Különleges - temető (Kte) 
Különleges - bánya (Kb) 

közlekedési terület (K) 
közpark (Zkp) 
védőerdő (Ev) 
gazdasági erdő (Eg) 
közjóléti erdő (Ek) 
általános mezőgazdasági (Má) 
vízgazdálkodási terület (V) 

 
Maconka 

Kis Maconka 
Maconka 

lakóterület (Lke) 
Különleges terület (K) 

közlekedési terület (K) 
közpark (Zkp) 
védőerdő (Ev) 
gazdasági erdő (Eg) 
közjóléti erdő (Ek) 
általános mezőgazdasági (Má) 
vízgazdálkodási terület (V) 

 Szorospatak 

üdülő – üdülőházas terület (Üü) 
gazdasági–keresked. ter.(Gksz) 
Különleges terület (K) 
Különleges - bánya (Kb) 

gazdasági erdő (Eg) 

 Szúpatak 

lakóterület (Lf ) 
gazdasági–keresked. ter.(Gksz) 
üdülő-hétvégi házas terület (Üh) 
üdülő–üdülőházas terület (Üü)  

védőerdő (Ev) 
gazdasági erdő (Eg) 
általános mezőgazdasági (Má)  
vízgazdálkodási terület (V) 

 Szarisznyó üdülő–hétvégi házas terület (Üh) 
gazdasági erdő (Eg) 
általános mezőgazdasági (Má) 

 Ipari park gazdasági – ipari terület (Gip) 
közlekedési terület (KÖ) 
védőerdő (Ev) 



 

Az épített környezet - beépítési jellemzők  
Az egyes településrészek lakóterületein jellemző beépítési mód, beépítési mérték/sűrűség, valamint a 
településrészek lakóterületein megjelenő jellemző tetőidom, illetve az épületmagasságot mutató 
szintszám az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra.  

 
Bátonyterenye 

településrészének 
fekvése 

jellemző 
területhasználat 

beépítési jellemzők 

beépítési 
mód 

beépítési 
mérték/ 

sűrűség % 

magasság/ 
szintszám 

tetőidom 

 

Kisterenye 

 

Chorin telep lakó - családiházas 
O 

(SZ,IKR) 
20-30% F, F+(1)+T, 

nyeregtető, 
sátortető Kossuth telep lakó - családiházas 

Öreg Kisterenye lakó - családiházas 

iparterület csarnoképület 
(beépítetlen terület) 

SZ 30-40% F, F+1 
lapos, 

(nyeregtető)  
 

Nagybátony  

 

Mátra lakótelep lakótelep SZ úszótelek 3-5-10 szintes 
lapos, 

magastető 

Dózsa telep  lakó - családiházas O 
(SZ) 

20-30% F, F+(1)+T, 
nyeregtető, 
sátortető Lengyend lakó - családiházas 

iparterület csarnoképület SZ 30-40% F, F+1 
lapos, 

(nyeregtető)  
 

Maconka 

 
Kis Maconka lakó - családiházas O 

(SZ) 
20-30% F, F+(1)+T, 

nyeregtető, 
sátortető Maconka lakó - családiházas 

 

Szorospatak 

 

lakóterület  lakó-családiházas SZ 20-30% F, F+1 
nyeregtető, 
sátortető 

üdülő – üdülőházas 
terület üdülőház SZ 15-20% F, F+(1)+T, 

nyeregtető, 
sátortető 

Különleges –  
bányaterület  

üzemi épület 
csarnoképület 

SZ 0-20-60% F lapostető 

 

Szúpatak 

 

lakóterület  lakó - családiházas SZ, O 20-30% F 
utcára 

merőleges 
nyeregtető 

üdülő-hétvégi házas 
terület hétvégi ház O 20-30% F 

nyeregtető, 
sátortető 

üdülő–üdülőházas 
terület üdülőház O 20-30% F, F+T, 

nyeregtető, 
sátortető 

gazdasági–
keresked. ter. 

üzemi épület 
csarnoképület 

SZ 0-20-60% F nyeregtetős 
 

Szarisznyó 

 üdülő-hétvégi házas 
terület hétvégi ház 

SZ 
(beépítetlen) 

10% F 
nyeregtető, 
sátortető 

 



 

Ipari park 

 gazdasági – ipari 
terület  

csarnoképület 
(beépítetlen terület) 

SZ 30-40% F, F+1 
lapos, 

(nyeregtető)  
SZ: szabadonálló beépítés, O: oldalhatáron álló beépítés; F: földszint;    +1, +2:emelet;    T:tetőtér, 
 
Épített környezet - településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, épülettípusok 
Az egyes településrészek lakóterületeire jellemző településkarakter, sajátosság, utcakép, térarány, 
jellegzetes épülettípusok az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra.  

 

Bátonyterenye 
településrészei 

településkarakter, helyi sajátosságok:  
utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

 

Kisterenye 

 

Chorin telep Tipikus kertvárosias térarány és tömegformálás jellemzi.  

Kossuth telep Tipikus kertvárosias térarány és tömegformálás jellemzi.  
Kivéve, a 21.sz. út mentén társasházas beépítések is találhatók. 

Öreg Kisterenye Tipikus falusias térarány és tömegformálás jellemzi. 
iparterület Ipari csarnoképületekkel beépülő, illetve fejlesztés álló beépítetlen terület.  

Nagybátony  

 

Mátra lakótelep 

Vegyes arculat: 
Tipikus lakótelepi arculatot mutató paneles és tégla, ill. blokkos többemeletes 
társasházas beépítés.  
Az Ózdi út menti településközpont vegyes arculatát, a kisvárosias szocreál 
épületek, üzletekkel, közintézményekkel, szolgáltatások és az igazgatás 
épületeivel építészetileg hagyományos kisvárosi arculatot mutat. 

Dózsa telep  Tipikus kertvárosias térarány és tömegformálás jellemzi. 

Lengyend Tipikus falusias térarány és tömegformálás jellemzi. 

iparterület Ipari Park, ipari csarnoképületekkel beépülő, illetve fejlesztés álló beépítetlen 
terület. 

 

Maconka 

 
Kis Maconka Tipikus falusias térarány és tömegformálás jellemzi. 
Maconka Tipikus kertvárosias térarány és tömegformálás jellemzi. 

 

Szorospatak 

 

lakóterület  Négylakásos, egyedi „bányavárosi” hangulatot idéző, építészeti arculatot tükröző 
lakóépületek, nyers téglaburkolattal, ún. kolónialakások. 

üdülő – üdülőházas 
terület 

Leromló állapotú, használaton kívüli, egy- és többszintes, magastetős jellegtelen 
üdülőépületek. 

Különleges –  
bányaterület  

Leromló állapotú, használaton kívüli, jellegtelen üzemi épületek, 
csarnoképületek. 

 

Szúpatak 

 lakóterület és 
üdülőterület 

Tipikus a Mátrára jellemző, védendő falusias, népi építészeti arculatot idéző 
térarány és tömegformálás jellemzi. 

 

Szarisznyó 
 üdülőtelep Jellemzően hétvégi házas, kiskertes terület. 

 

Ipari park 

 gazdasági – ipari 
terület  

Ipari Park, új ipari csarnoképületekkel beépülő, illetve fejlesztés álló újonnan 
beépülő terület. 



 

Az épített környezet - műemlék, műemléki környezet 
Országos védelem – műemlék és műemléki környezet  

(Lechner Lajos Tudásközpont 2014. májusi adatszolgáltatása alapján) 

cím név védelem helyrajzi 
szám 

 
 

Kisterenye, Árpád utca 2. Lakóház Műemlék 112 

 

Kisterenye, Árpád utca 1. Lakóház (Palóc tájház) Műemlék 113 

 

Kisterenye, Népkert utca 
7. 

Gyürky Solymossy-
kastély (múzeum) 

Műemlék 

72/1, 
72/2, 
70, 71, 
73, 69, 
74 

Kisterenye, Szent István 
út 

Római katolikus 
templom (Szent István 
vértanú) 

Műemlék 147 

Maconka, Ózdi út 
Római katolikus 
templom (Szent István 
király) 

Műemlék 2915 

Maconka, Ózdi út Fakereszt Műemlék 2915 

Nagybátony, Alkotmány 
út 17. 

Római katolikus 
templom (Szent 
György) 

Műemlék 4344 



 

Kisterenye, Kastélykert 

Bátonyterenye, a 
Gyürky-Solymossy-
kastély műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

69, 74, 
147, 66, 
67, 68, 
70, 71, 
72/2, 
73, 
72/1, 
75, 65/2  

 
Az épített környezet – helyi védelem 
Szúpatak 
 
 
Római 
Katolikus 
templom 
és környezete 
 
 

 

Maconkai templom környezete   

  

Óvoda - Gyermek út   

 

Közlekedés - Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 

Bátonyterenye potenciálisan jó közlekedéshálózati (országos közúti - 21-es és 23-as főút - és vasúti) 
kapcsolatokkal rendelkezik. 
A várost az országos közúti és kötöttpályás közlekedési hálózatokhoz a településen É-D-i irányban 
áthaladó 21sz. főút, a K-Ny-i irányban áthaladó 23sz. főút, továbbá a 81-es Hatvan-Salgótarján-
Somoskőújfalu vasútvonal kapcsolja.  
A 21sz. főút Hatvanból, az M3 autópályától vezet Salgótarjánon keresztül az országhatárhoz. Ez az út 
biztosítja, hogy az autópályától kb. 40 perc alatt Bátonyterenyére lehet érni. A 23sz. főút Bátonyterenyét 
Pétervásárán keresztül a 25sz. főúttal, Eger térségével kapcsolja össze. A 21-es főúttal gyakorlatilag 
párhuzamos a vasútvonal, és egy mellékutakból álló közúti útvonal is vezet a főúttal párhuzamosan.  
A település kerékpáros „főúton” egyelőre nem közelíthető meg.  
Füves kisrepülőtér van Bátonyterenye északnyugati részén, ezen kívül a szlovákiai Bolyk-i repülőtér kb. 
50 kilométerre van.  

A közművesítés 
 

Bátonyterenye fejlődését a Salgótarján városhoz való közelsége, jó közlekedési kapcsolata segítette, 
de fejlődéséhez hozzájárult a rendelkezésre álló közműellátása is. A település jelenlegi közműellátására 
a már beépített területei számára a teljes közműellátás lehetősége biztosított. A teljes közműellátás 
keretében rendelkezésre áll a villamosenergia ellátás, a vezetékes ivóvíz ellátás, a szennyvíz 



 

közcsatorna hálózat és a vezetékes távközlés, a kábel TV ellátás, a zömében nyílt árkos csapadékvíz 
elvezetés.  
 
Közművek vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés tekinthető a legproblematikusabbnak. A 
településre jellemző a nyílt árkos rendszerű csapadékvíz elvezetés, ennek befogadója a belterületen 
áthaladó Zagyva és annak mellékágai.  
 
A közművek tekintetében figyelmet kell még fordítani a villamosenergia ellátás vezetékeinek és a 
vezetékes hírközlési hálózatnak a föld feletti elhelyezésére, amely befolyásolja, alakítja a település 
arculatát.  
 
Közműellátottság 
 
A vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a beépített, belterület utcáiban 83,6 km hosszban épült ki, a 
vízvezeték kiépítettsége teljes körűnek tekinthető. Az ivóvízzel ellátott lakások száma 5521 volt a 
statisztikai adatok szerint, ez a település lakásállományának 2013. január 1.-én 96,6 %-a volt. Ez azt 
mutatja, hogy a lakosság vezetékes ivóvíz ellátása a belterületen majdnem teljes körű.  
A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanoknál is jellemző a házi kutak használata, melyet jellemzően 
locsolásra használnak, mivel a házi kutak vize talajvízből, az első vízadó rétegből nyert víz, amelynek 
vízminősége már nem megbízhatóan ivóvíz minőségű. A házi kutakról nyilvántartás nem áll 
rendelkezésre. 
A településen a közcsatornás szennyvízelvezetéshez ma már 4763 lakás, a jelenlegi lakásállomány 
83,4 %-a csatlakozik. Meg kell említeni, hogy a kiépített hálózat mentén nem mindegyik ingatlan 
csatlakozik a közhálózatra. 
A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanoknál keletkező szennyvizeket saját egyedi házi 
szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb részben 
szikkasztóként üzemelnek. Ma is naponta átlagosan 135 m3 szennyvizet szikkasztanak a talajba, amely 
a település egyik jelentős szennyező forrásának tekinthető. A szennyvíz okozta szennyezés elkerülése 
különösen indokolt a település felszín alatti vizeinek védelme érdekében, mivel a település a 27/2004 
(XII.25.) KvVM rendeletében rögzítettek szerint érzékeny területen fekszik. 
A felszíni vízelvezetés vonatkozásában, a településre nagy részén jellemző a nyílt árkos vízelvezetés, 
csak a lakótelepeken épült ki a zárt csapadékcsatornás vízelvezetés. A csapadékvizek elvezetését a 
település mélyvonalain haladó jelentősebb árkok, vízfolyások biztosítják. A település beépített területén 
összegyűlő vizek befogadója a településen eredő és áthaladó Zagyva.  
A településen, ahol jellemző a nyílt árkos vízelvezetés, meg kell említeni, hogy 3191 személygépkocsit 
tartanak nyilván, amely azt jelenti, hogy a nyílt árkos vízelvezetésű utcák felöl feltárható telkek 
mindegyikére aktív kocsi behajtót építettek ki.  
A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a földgázellátást 
kiépítették. A település belterületén 82,1 km földgázelosztó hálózat üzemel. A gázhálózat 
kiépítettségének eredményeként 2013. január 1-én4295 lakás, a lakásállomány 75,2 %-a vette igénybe 
a földgázellátást. A településen ugyanennyi lakásban hasznosítják a földgázt fűtési célra, biztosítva 
ezzel a komfortos életkörülmény lehetőségét.  
 
A földgázhálózatra nem csatlakozó ingatlanok döntő hányadában a termikus célú energiaigényt nem 
vezetékes energiahordozó (jellemzően szén, fa) hasznosításával elégítik ki. Főzési célra a szintén nem 
vezetékes PB gáz használata a jellemző. 
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A 
település közüzemi ivóvízhálózatával 370,3 ezer m3 vizet szolgáltattak 2012-ben, a lakosság számára. 
Ez alapján a vízellátást igénybevevő lakókörnyezetben élőknek az egy főre eső vízfogyasztása éves 
átlagban meghaladta a 75 l/fő,nap mértékét.  



 

A tapasztalatok szerint a távlatban a jelenlegi átlagos vízfogyasztási adatok figyelembe vételével, a 
meglevő fogyasztóknál a víztakarékosságra való törekvés ellenére is, számolni kell a vízigény várható 
növekedésével.  
A település lakossági villamosenergia fogyasztása 12374 MWh volt 2012-ben. Az egy lakásra jutó havi 
átlagos villamosenergia fogyasztása 180 kWh volt.  
A település lakossági gázfogyasztása 3620 ezer m3 volt 2012-ben. A gázfogyasztók egy háztartásra 
jutó átlagos havi földgázfogyasztása 69 nm3/hó, amelyből számolt csúcsigény átlagosan 0,34 nm3/h.  
A vizsgálatok alapján meg kell említeni, hogy a településen az utcák csapadékvíz elvezetésének 
megoldása és az árkok-vízfolyások rendezése is jelentős fejlesztési feladatot jelent. Közművesítési 
szempontból ugyanis a legkevésbé megoldott közműnek tekinthető a csapadékvíz elvezetés jelenlegi 
kiépítése, kialakítottsága, különös tekintettel a szélsőséges csapadékesemények fogadására már nem 
felel meg. 
A statisztikai adatok nem térnek ki rá, de a helyszíni vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a 
település közvilágítása jellemzően ugyan az előírásoknak, a közlekedésbiztonságnak megfelelő szinten 
megoldott, a kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel, de ez ma már nem 
tekinthető sem korszerűnek, sem gazdaságosnak, s a megvilágítás mértékének növelésére is már 
nagyobb igény lenne. 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 
 
Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben 
háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó készlete és 
hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló 
energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz 
halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés 
lehetőségét szolgálják. 
 
A hazánkban is, s benne Bátonyterenyei is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a 
napenergia, a vízenergia, a biomassza-biogáz, a föld és a geotermikus energia. Ezek az ország 
területén nem egyenletesen és általánosan fordulnak elő, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a 
topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti geológiai adottságok. 

Jelenlegi megújuló energiahordozó hasznosítás Bátonyterenyén 
 
Összefoglalva: hasznosításra alkalmas megújuló energiahordozóként Bátonyterenyén a biomasssza-
biogáz, a nap- a föld energiája áll rendelkezésre. Közülük is legígéretesebben hasznosítható a 
napenergia lesz. 
 
A napenergia hasznosítás lehetősége is mértékletes, de évi 2000 napos óra hasznosítás lehetőségét 
kínálja (pl. napkollektorok felszerelése tervezett a Polgármesteri Hivatal épületére és további 
intézményekre). A településen a nap energiájának hasznosítása a lehetőségekhez képest még nem 
széleskörű.  
 
A föld energiájának hasznosítása a szórványosan előforduló, nyilvántartás hiányában feltételezett 
magán beruházások keretében megvalósított hőszivattyús hőellátásnál fordul elő. 
 
A településen a megújuló energiahordozók hasznosításáról nyilvántartás nincs, így a hasznosítás 
mértéke pontosan nem ismert. 
 



 

A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis, folyamatok értékelése 
 
Az alábbiakban a Megalapozó vizsgálat Helyzetfeltáró fejezeteiben tett megállapítások strukturálására 
kerül sor, a témakörökhöz rendelt SWOT módszertani elemzéssel. 
 

A SWOT készítése során módszertanilag célszerű rövid, egyértelmű megfogalmazást alkalmazni, 
hiszen így az egyes releváns beavatkozások azonnal átemelhetők a később elkészítendő Jövőkép 
Átfogó- és részcéljaiként priorizálva. A Swot-elemzés megállapításai eltérő minősítéssel (erősség, 
gyengeség, lehetőség vagy veszély) szerepelnek, így jól áttekinthető módon bemutatható a különböző 
tényezők egymásra gyakorolt hatása, illetve egy adott szempont több aspektusa is megjeleníthető. 
 

 „ÉRTÉKEK”  
Társadalmi környezet 

demográfia, társadalmi szerkezet, foglalkoztatás, Intézményhálózat, települési identitás, társadalmi konfliktusok, 
érdekellentétek 

 számos oktatási, művelődési célú intézmény jelenléte, elérhetősége 
 széles körű civil aktivitás, jelentős mennyiségű civil szervezet, alapítványok, egyesületek 
 hagyományos népi kultúra ápolása, tájház 
 szülőföldjüket, lakóhelyüket segítő Bátonyterenyeiek 
 helyi újság, helyi TV 
 kulturális programok  
 testvérvárosi kapcsolatok  

 
Gazdasági környezet 

mezőgazdaság, települési szolgáltatás, munkaerő, turisztikai szolgáltatás, önkormányzati gazdálkodás 
 fejlődő, bővülő modern ipar jelenléte, meglévő ipari park és iparterület  
 bútorgyár, szőnyeggyár, ruhagyár, biohulladék feldolgozó letelepedése 
 differenciált fejlesztési, vállalkozói területkínálat 
 különböző szolgáltatások jelenléte, jó elérhetősége 
 jól szervezett szociális ellátó rendszer 
 sport és rekreációs lehetőségek (uszoda, sportpályák stb.) 
 művelődési célú intézmények jelenléte 
 oktatási intézmények jelenléte 
 viszonylag jól kiépített kereskedelem 
 fejleszthető városközpont jelenléte 
 széleskörű, mintaértékű-közmunkaprogram (közútkátyúzás, utak rendbetétele, ároktisztítás, illegális 

hulladéklerakók felszámolása, állattenyésztés, növénytermesztés, betonelemek gyártása és facsemete- 
telepítés stb.) 

 a térség viszonylagosan vízben gazdag 
 bővülő kulturális programkínálat   

Épített környezet 
városszerkezeti tényezők, korlátok, védett területek,  

 sajátos egyedi arculatú és hangulatú településrészek (pl. népi építészet, kastély, templomok, szocreál-, 
paneles- és blokkos lakótelepek, bányavárosi építészet kolónialakásai, régi vasúti épületek, modern 
építészeti arculatot tükröző ipari park)  

 népi kultúra megőrzése, tájház működtetése 
 több alközpont (Déli alközpont, Bányaváros, Kisterenyei alközpont) 
 differenciált területhasználatú ingatlankínálat (lakó, üdülő, gazdasági területek) 
 jelentős számú lakó-és üdülőterületi tartalékok 
 kertvárosi jelleg a település több területrészén is 
 városszerkezeti pozícióban szabad területek rendelkezésre állása, városközpont kiépítésére 
 jelentős építészeti örökség: országosan védett műemlékek és helyileg védett és védelemre érdemes 

épületek 



 

Táji-, természeti környezet, állapot 
természeti adottságok, védettségek, tájhasználati konfliktusok 

 szép táji- és természeti környezete jelentős vonzóerő (természetvédelmi terület jelenléte és gondozott 
zöldterületek) 

 jó természeti adottságok (jó levegő, csend, panoráma) 
 értékes vízfolyások, vízfelületek, tavak 
 idegenforgalmi vonzerők közelsége (Mátra-Bükk , Cserhát üdülőkörzet) 
 a környezet minőségét jótékonyan befolyásoló magas szintű erdősültség  
 az épített környezetet kondicionáló, a településképi értékét növelő belterületi zöldfelületek, fasorok, kertek 
 természeti értékek – turisztikai attrakciók  
 a természeti környezet rekreációs potenciálja 

Települési infrastruktúra, településüzemeltetés 
közlekedés, közterület, közmű infrastruktúra, közbiztonság, hulladékgazdálkodás és köztisztaság  

 potenciálisan jó közlekedéshálózati (országos közúti - 21-es és 23-as főút - és vasúti) kapcsolatok 
 meglévő, működő tömegközlekedés, helyi autóbuszjárat  
 gondozott közterületek 
 a település közművekkel jól ellátott 

 
 „LEHETŐSÉGEK”  
Társadalmi környezet 

demográfia, társadalmi szerkezet, foglalkoztatás, intézményhálózat, települési identitás, társadalmi konfliktusok, 
érdekellentétek 

 lakóterületi kínálat a betelepülni vágyók számára 
 kulturális intézményekben rejlő lehetőségek kihasználása 
 közösségi élet erősítése, közösségi helyiség és programok, egyesületek és civil szervezetek támogatása 
 egész évben élettel teli település lehetősége, 
 hagyományőrzés,  
 üresen álló épületek hasznosítása,  
 felsőoktatási intézményekkel való együttműködés,  
 munkaerőképzés és képesítés elősegítése középiskolai oktatás keretében 
 kistérségi központként, a településközi, (mikro)térségi kapcsolatok erősítése: 

 közös programok, pályázatok a térség településeivel 
 térségi együttműködés (turisztika, sport, gasztronómia, kulturális) 

 lakosságmegtartó és lakosság idevonzó, modernizálódó, jól szervezett település 
 fiatalok helyben tartása szociális, gazdasági és egyéb intézkedésekkel (pl. lakáskínálat, üres telek 

biztosítása fiatalok letelepedéséhez) 
 bölcsődei férőhelyek bővítése és családi napközik létrejöttének támogatása 
 szociális fejlesztések (nappali gondozó létesítése); szociális városrehabilitáció (szociális ellátások 

koncentrált területi elhelyezése)  
 egészségügyi fejlesztések (szakellátás, háziorvos, gyógyszertár) 
 rekreációra alkalmas természeti környezet kihasználása 
 hiányszakmák, vállalkozások, szakemberek családjaikkal történő idevonzása, önkormányzati bérlakás 

biztosításával 
 önkormányzati bérlakás program: alulhasznosított, illetve felújításra szoruló társasházak felújításával 
 minőségi és differenciált lakáskínálat és lakóterületfejlesztés, a Maconkai tó körül, pl. az ipari parkba 

betelepülő vállalkozások cégvezetői számára  
 mélyszegénység felzárkóztatása (pl. oktatás, közmunkaprogram, önkormányzati szociális bérlakásépítési 

program) 
 új létesítmények, új munkahelyek, helybenfoglalkoztatás 
 Bátonyterenyéhez kötődő híres emberek, alkotásaik kiállítása 
 színházi előadások folyamatos (pl.bérletes előadások) működése pl. Zenthe Ferenc Színház Ady Endre 

Művelődési Központban 



 

Gazdasági környezet 
mezőgazdaság, települési szolgáltatás, munkaerő, turisztikai szolgáltatás, önkormányzati gazdálkodás 

 munkahelyteremtés  
 közmunkaprogram  
 iparterületek fejlesztése, új vállalkozások betelepülésének ösztönzése, informatikai és High Tech ipar 

megteremtése 
 területbiztosítása állami finanszírozású/támogatású projektek, kiemelt projektek számára   
 meglévő vállalkozások együttműködése, klaszterek létrehozása 
 betelepülés biztosítása olyan speciális hiányszakmák, illetve szakemberek és családjaik számára, akik 

lehetőséget biztosítanak a helyi munkaerőpiac betanítására és munkahelyteremtésére,  
 feldolgozóipar fejlesztése (fa-, fém-, textil- és műanyagipar) 
 feldolgozóipar fejlesztése - mezőgazdaságra épülő (gyümölcs, zöldség, gyógynövénytermesztéssel) 
 a közlekedési csomóponti szerep adottságainak kihasználása 
 kistérségi központ szerepkör betöltése üzletközpontok, áruházak, szolgáltatások, egészségügyi ellátások 

telepítésével, amelyek túlmutatnak a város határain is 
 alközpontok fejlesztésében rejlő lehetőségek 
 rekreációs és sportolási lehetőségek bővítése és a meglévők fenntartása, fejlesztése 
 kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás fejlesztése, 
 turisztikai programkínálat bővítése, pl. tematikus utak, a város 50 km-es körzetében lévő turisztikai 

célpontok összefogásával 
 több vendégéjszakás turizmus megteremtésének elősegítése 
 program és rendezvénykínálat fejlesztése, sokszínűsítése (kulturális, szabadidős, szórakozás, sport, 

fesztiválok, egyéb társadalmi események) ökoturizmus,  
 Gyürky-Solymossy-kastély rendezvényközponttá szervezése (nagyszabású események számára is, pl. 

Palóc Világtalálkozó) 
 középületek energetikai korszerűsítése 

 helyi adók újragondolása (pl.kommunális adó mérséklése, törlése) 
 vállalkozó önkormányzat  
 vállalkozások betelepülésének vonzóvá tétele  
 helyi vállalkozások támogatása  
 településmarketing és –menedzsment tevékenység erősítése 
 háztáji termesztésű zöldségek és gyümölcs előállítása 
 gyógynövény, bio- és energianövények hasznosítására épülő fejlesztés, 
 haltelepítés, halászat fejlesztése  
 helyi piac fejlesztése 

Épített környezet 
városszerkezeti tényezők, korlátok, védett területek,  

 a műemlékekre alapozott helyi kulturális programok és idegenforgalom megvalósítása 
 lakóterületek bővítési lehetősége 
 iparterületek fejlesztése 
 szabadidős- és sportlétesítmények fejlesztése 
 közösségi terek fejlesztése, bővítése 
 lakáshelyzet, lakáskínálat javítása (szociális, magán, építési telek, társasház, bérlakás) 
 településkép javítása, rendezett településkép kialakítása 
 az egyes településrészekre jellemző struktúra, egyedi arculat megőrzése 
 védett épületek, építmények megóvása, felújításuk, hasznosításuk támogatása 
 romos épületek rendbetétele, bezárt középületek rendbetétele és hasznosítása 

Táji-, természeti környezet, állapot 
természeti adottságok, védettségek, tájhasználati konfliktusok 

 gazdag természeti adottság (kastélypark és az Újlaki-víztározó, Maconkai-tó, Mátra Tájvédelmi Körzet, 
Nógrádi Geopark) kihasználása 

 a természeti környezetre alapozott idegenforgalom megvalósítása, turista útvonalak fejlesztése (lovas-, 



 

kerékpár-, gyalogos pihenőhelyek, kilátóhelyek)  
 zöldfelület-fejlesztés 
 természeti értékek megóvása, fenntartása, bemutatása/tájékoztatás 
 felszíni és felszín alatti vizek minőségének hosszú távú megőrzése 
 a Mátrából lefutó patakok vizének fölfogása záportározókban ivóvíz, öntözővíz, energiatermelés, 

mikroklíma javítás céljából 
 környezettudatos szemlélet kialakítása (oktatás, tájékoztatás), ösztönzése; 
 alternatív energiaforrások kutatása, használata (napenergia, biomassza, energiaerdő stb.) 

Települési infrastruktúra, településüzemeltetés 
közlekedés, közterület, közmű infrastruktúra, közbiztonság, hulladékgazdálkodás és köztisztaság  

 kedvező közlekedési adottságok kihasználása  
 Kelet-cserháti kerékpárút közelségének kihasználása 
 megújuló energia hasznosítása: közvilágítás, közintézmények számára is (pl. napkollektorokat szerelnek 

a Polgármesteri Hivatal épületére), valamint napenergia park, energiaerdő, illetve Lengyeldi patak és 
Kecskés patak záportározói vizének leengedése energiatermelési célú technológiával  

 közbiztonság növelése (polgárőrség megerősítése, támogatása, térfigyelő kamerák elhelyezése) 
 tömegközlekedés fejlesztése 
 a lakóterületen átmenő forgalom terhelésének csökkentése, a 23 sz. országos út elkerülő szakaszának 

kiépítése,  
 településrészek összekötése közlekedési hálózat fejlesztésével 
 Zagyva-part hasznosítása (futófolyosó, kerékpárút, gyalogút) 
 Zagyva patak vízének szintentartása 
 akadálymentesítés a középületekben, közterületeken 
 kerékpár- és gyalog utak fejlesztése, nem csak turisztikai, hanem településen belül is, érintve az ipari 

parkokat – hivatásprogram -  
 tájékoztatótáblák elhelyezése 
 város vonzerejének erősítése a köztisztaság fokozásával és a közterületek virágosításával 
 infokommunikációs fejlesztés, ingyenes wifi hálózat kialakítása az egész városban 
 csapadékvíz-elvezetés megoldása a település teljes területén 
 szelektív hulladékgyűjtés megoldása a település teljes területén 
 közlekedésbiztonsági intézkedések 
 járdafejlesztési program folytatása 

 

 „GYENGESÉGEK”  
Társadalmi környezet 

demográfia, társadalmi szerkezet, foglalkoztatás, Intézményhálózat, települési identitás, társadalmi konfliktusok, 
érdekellentétek 

 negatív természetes szaporodás, fogyó népesség, magas elvándorlási mutatók javítása 
 a mélyszegénységben élő népesség arányának csökkentése 
 a szegregátumokban élők életminőségének további javítása 
 társadalmi konfliktusok kezelése 
 a városrészek közötti összeköttetés hiánya, ill. az utak elválasztó szerepe erősíti a társadalmi 

széttagozódottságot  
 foglalkoztatás további növelése 
 nincs igazán központnak nevezhető terület, mivel az új központ még nem túl erős, a régi pedig még 

tradicionálisabb, jobban él a köztudatban. 
 egyes települési funkciók szétszórva, két-három kisebb területre koncentrálódnak 
 az alapellátás minőségének további javítása 
 szegregált területrészek jelenléte 
 szegregátum jelenléte a műemlékek közelében 
 közösségi élet és kommunikáció  fejlesztendő, erősíteni kell a  „bátonyterenyei polgár” tudatot 
 kihasználatlan, üres épületeknek funkciót kell keresni 



 

Gazdasági környezet 
mezőgazdaság, települési szolgáltatás, munkaerő, turisztikai szolgáltatás, önkormányzati gazdálkodás 

 a munkahelyteremtés a jelentős sikerek ellenére még mindig prioritás 
 alacsony gazdasági teljesítőképesség javítására az intenzív tevékenységek megtelepedését kell segíteni 
 intenzívebbé kell tenni a befektetési tőke vonzását 
 városfejlesztési forráshiány csökkentésére minden lehetséges eszközt igénybe kell venni (pályázatok, 

adóerő képesség növelése, állami támogatások) 
 gyenge minőségű mezőgazdasági földterületek miatt a mezőgazdaság nem tekinthető jelentős gazdasági 

ágazatnak, ezért a földhasználat gazdaságosan végezhető koncepcióit kell segíteni (állattenyésztés, 
gyógynövény) 

 az alapellátás fejlesztésére (egészségügy, szociális stb.) továbbra is minden lehetőséget ki kell használni 
 ösztönözni kell a kihasználatlan, leromlott és használaton kívüli ipari és bányaépületek, területek 

újrahasznosítását  
 leszakadó - a központhoz kapcsolathiányos – településrészeket be kell kapcsolni a fejlesztési 

elképzelésekbe 
 növelni kell a kulturális, szórakoztató és egyéb szabadidős, és sport programok lehetőségét minden 

korosztály  számára 
 közösségépítő programokhoz  a meglévő helyiségállomány  használati viszonyait az új igényekhez és 

lehetőségekhez kell igazítani folyamatosan  
 a települési marketing  intenzitását a kitűzött célok érdekében tovább kell fokozni 
 szállodai, illetve szállás-férőhelyek  viszonylag alacsony száma miatt támogatandó ezek növelése 

Épített környezet 
városszerkezeti tényezők, korlátok, védett területek,  

 leszakadó - a központhoz kapcsolathiányos – településrészek 
 a városrészek közötti közúti összeköttetés nem megfelelő 
 utak településrészeket összekötő szerepe nagyon fontos a városi lét minden területén, ezért az összekötő 

utak megépítését minden eszközzel elő kell segíteni 
 a kastély - mint jelentősebb idegenforgalmi létesítmény - közelében leromlott állagú épület, melyek 

jelentős felújításra szorulnak 
 felhagyott lakó- és üdülőterületek, bánya- és iparterületek leromlott épületállományát föl kell számolni 

Táji-, természeti környezet, állapot 
természeti adottságok, védettségek, tájhasználati konfliktusok 

 segíteni kell a turisztikai attrakciók kellő kihasználtságát 
 helyenként jelentős környezeti terheléssel járó tájhasználatok, tevékenységek (felhagyott bánya) 

Településinfrastruktúra, településüzemeltetés 
közlekedés, közterület, közmű infrastruktúra, közbiztonság, hulladékgazdálkodás és köztisztaság  

 

 közlekedésbiztonsági problémák, gyalogos-átkelőhelyek hiánya, gondja, gyalogos közlekedés biztonsága nem 
mindenhol megoldott 

 útburkolatok és csapadékvíz elvezetés hiányából adódó problémák 
 hiányzó közlekedési kapcsolatok a településrészek között 
 helyi tömegközlekedés járatsűrűsége anyagi lehetőségek javulásával folyamatosan felülvizsgálandó és 

javítandó 
 kerékpárút hiánya 
 sok helyen hiányzó járda 
  tájékoztató táblák mennyisége növelendő 
 javításra szoruló közterületek állapota (tisztaság, burkolat) 
 vasútállomás kedvezőtlen helyen található 
 szegregátumok  viszonylag csekély negatív hatásainak eliminálására is törekedni kell 
 a kiépítés alatt álló szelektív hulladékgyűjtés rendszerét folyamatosan fenn kell tartani 
 folyamatosan javítandó a  közbiztonság   
 felújításra szoruló közvilágítás  
 játszóterek és közparkok rendezettségét folyamatosan fenn kell tartani 
 közintézmények akadálymentesítését folytatni kell 

 
 



 

„VESZÉLYEK” 

Társadalmi környezet 
demográfia, társadalmi szerkezet, foglalkoztatás, Intézményhálózat, települési identitás, társadalmi konfliktusok, 

érdekellentétek 

 a lakosság folyamatos fogyatkozása, elöregedő település 
 munkahelyteremtésben elért eredményeket meg kell tartani 
 a tartósan munkanélküliek esetén a legfőbb ok a képzetlenség 
 törekedni kell , hogy ne legyenek sikertelen pályázatok  
 ne csökkenjen a befektetői tőke vonzóképesség 
 el kell kerülni a jelenlegi lendületben lévő fejlesztések leállását 
 a város fejlődésében hátráltató tényező a széttagoltság, mely az összekötések elmaradásával fokozódhat  
 összekötőút elmaradása miatt folytatódik a városrészek további elszigetelődése  
 kedvező települési környezet kialakításával a fiatalok elvándorlását meg kell akadályozni 
 minden erővel el kell kerülni a szegregáció fokozódását, ami a szegregátumokban élők életminőségének 

romlását okozhatja 
Gazdasági környezet 

mezőgazdaság, települési szolgáltatás, munkaerő, turisztikai szolgáltatás, önkormányzati gazdálkodás 
 az utak fejlesztésének elmaradása visszavetheti a megkezdődött fejlődést 
 ha a  településkép  rendezetlenné válik, az jelentősen csökkentheti  a  település vonzerejét 
 a sikertelen pályázatok  relative a fejlődés lelassulását okozhatják  
 ha nem csökken a képzetlen munkaerő  létszáma, az veszélyeztetheti a fejlődést 
 fejlesztések elmaradása, lassúsága visszavetheti a települést 
 érdekellentétek, kommunikációs problémák jelentős zavart okozhatnak a fejlődésben 

Épített környezet 
városszerkezeti tényezők, korlátok, védett területek,  

             Az épített környezetben az alábbiak a fejlődést veszlyeztető tényezők: 
 a városrészek egymástól való elszigetelődése 
 szegregáció fokozódása, épületek  leromlása 
 a város fejlődésében komoly hátráltató tényező a széttagoltság, mely a fejlesztések elmaradásával 

fokozódhat 
 összekötőút elmaradása miatt a városrészek elszigetelődése folytatódik 
 nem alakul ki karakteres alközpont 
 kiüresedett, funkcióvesztett épületek továbbra is üresek maradnak 
 településkép rendezésének elmaradása miatt a településkép romlik, pl. a helytörténeti értékkel bíró 

épületek állapotának  romlása/pusztulása 
Táji- és természeti környezet, állapot 

természeti adottságok, védettségek, tájhasználati konfliktusok 
 a nagy forgalomból származó jelentős zaj- és porszennyezés növekszik 
 közterületek és zöldterületek fejlesztése nem valósul meg a településkép rendezetlenné válik 
 rendezetlen, használaton kívüli területek továbbpusztulása 

Településinfrastruktúra és településüzemeltetés 
közlekedés, közterület,  közmű infrastruktúra, közbiztonság, hulladékgazdálkodás és köztisztaság  

 nem épülnek meg a gyalogos utak, nem történik forgalomcsillapítás, elmaradnak a forgalomirányítási 
fejlesztések  

 fejlesztés hiányában tovább romlik a közterületek és a zöldterületek állapota 
 a 23-as út lakóterületen áthaladó szakaszát kiváltó elkerülőút kiépítésnek hiányában, az átmenő forgalom 

zavaró hatása fönnmarad 
 a 21-es főút kisterenyei városközponton keresztül haladó forgalom zavaró hatása fönnmarad 

 



 

Településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 
 
A Településfejlesztési Koncepció I. kötet - Megalapozó vizsgálatában és II. kötet - Jövőképében - 
amelyek a település 2015-2019 ciklusra vonatkozó Gazdasági programja, 2013-2018 Helyi 
Esélyegyenlőségi programja és a 2014-2020 Jövőképe dokumentuma, valamint a hatályos és az 
elfogadás előtt álló Integrált Településfejlesztési Stratégiája elhatározásait veszi figyelembe, összegzi 
és építi be - foglalt fejlesztési elhatározások a Településfejlesztési Koncepció elfogadását követően 
elkészülő településrendezési eszközökbe (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási terv) a megvalósulás érdekében beépítésre kerül, figyelembe véve a magasabb szintű 
Területrendezési Tervek és Fejlesztési Koncepciók döntéseit. 
 

Településfejlesztési Koncepció (TK) és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kapcsolata 
 
A Településfejlesztési Koncepció az Önkormányzat hosszútávú (több, mint 10 év), az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia pedig a középtávú (4-10 év) döntéseit tartalmazza. 
 
Bátonyterenye Településfejlesztési Koncepció egyeztetési tervdokumentációja és Bátonyterenye 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának egyeztetési tervdokumentációja egymással párhuzamosan 
készült el, a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete - Megalapozó vizsgálat tartalmi 
követelményei szerint.  
Az ITS Képviselő-testületi és az államigazgatási egyeztetése megtörtént, a dokumentáció végleges 
jóváhagyás előtt áll.   
A középtávú Integrált Településfejlesztési Stratégiának, mind a hosszútávú Településfejlesztési 
Koncepciónak ugyanazokat a tényeket, következtetéseket kell rögzíteniük, ezért értelemszerűen 
tartalmuk egymásra épül, az alábbi fejezetek tekintetében pedig megegyezik: Probléma- és értéktérkép, 
valamint a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 30.§ (1) és (2a) bekezdésben és 10. és 11.sz. 
mellékleteiben rögzített Központi Statisztikai Hivatal szegregációra vonatkozó adatszolgáltatása szerint 
elkészült elemzés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Irodalomjegyzék  
 

 
Magasabb szintű jogszabályok, tervek, programok 
 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2005-2030) 

 Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 

 Nógrád megye Területrendezési tervének  

 
 
Bátonyterenye Integrált Városfejlesztési Stratégiája – hatályos (2008, 2013) 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Településrendezési terv jóváhagyott munkarészei 
 Településfejlesztési Koncepció 

 Településszerkezeti terv leírása 

 
Internetről származó adatok, anyagok 
 Bátonyterenye.hu 

 KSH.hu 

 teir.vati.hu 

 fotók 

 
Tanulmányok 
 Bátonyterenye Településrendezési tervéhez elkészített Régészeti Hatástanulmánya  

(Tankó Károly régész, 2004.) 
 

 
Bátonyterenye Integrált Városfejlesztési Stratégiája – egyeztetés alatt („ITS 2014 Konzorcium”: 
ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., ART VITAL Tervező, 
Építő és Kereskedelmi Kft. és OPUS TEAM Üzleti Tanácsadó Kft.) 
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