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TARTALOMJEGYZÉK 
 

„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján 

 
 
 
I. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 
 
1. JÖVŐKÉP 

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére 
vonatkozóan 

1.2. Város esetében a város jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 
1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 

2. CÉLOK 
2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 
2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása 

2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 
2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 
3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalm i, 

gazdasági és környezeti adatok meghatározása 
3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek 

térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra 
3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az 

örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 
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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 a vizsgálati alátámasztó és a 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 munkarészek, amelyek az I. Kötet Helyzetfeltárás, helyzetelemzés, 
helyzetértékelés c. dokumentációban kerültek bemutatásra.  
 
Ezután készült el 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 2.sz. melléklete I. fejezete ún. Településfejlesztési 
Koncepció tartalmi követelményei szerinti munkarész, amely, mint jóváhagyandó munkarész a település 
jövőképét, céljait, a továbbtervezési feladatokhoz a kiinduló adatokat foglalja magába. Ez a 
jóváhagyandó munkarész a II. Kötet Jövőkép és célok c. tervdokumentáció. 
 
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 30.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint, Bátonyterenye Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 80/2015.(VII.03.) Öh. sz. Határozatában döntött a 
Településfejlesztési Koncepció Megalapozó vizsgálatának és Jövőképének államigazgatási 
egyeztetésről, Lásd Terviratok. 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 
 

 
A településfejlesztési koncepció Jóváhagyandó munkarésze lényegében az a településfejlesztéssel 
kapcsolatos, településpolitikai dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza, amely 
Bátonyterenyére nézve hosszútávú iránymutatás és célmeghatározás, a település fejlesztésével 
kapcsolatban. 
Mindemellett biztosítja, hogy a kitűzött településfejlesztési célok szolgálják a település fenntartható 
fejlődését, elősegítve a településen lakók életminőségének, életszínvonalának növekedését, a 
településen élők gyarapodását, a település és a környék hagyományaira, kulturális-, táji- és természeti 
adottságaira építve, azok védelmének biztosítása mellett. 
 

A településfejlesztési koncepció jelen Jövőkép c. munkarésze, összefoglalja Bátonyterenye 
Önkormányzata által már meghozott településfejlesztéssel kapcsolatos döntéseit, és bemutatja a hazai 
és nemzetközi fejlesztési trendekhez való együttműködési lehetőségeket. Iránymutatásként 
meghatározó döntésekkel, elvekkel, illetve javaslatokkal rögzíti a településrendezési eszközök 
tartalmát.  
A településfejlesztési koncepció jóváhagyandó munkarésze a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 2.sz. 
melléklete I. fejezete szerinti ún. Településfejlesztési Koncepció részletes tartalmi követelményei szerint 
készült.  
 

Jelen Településfejlesztési koncepció jövőkép meghatározása Bátonyterenye Önkormányzati 
programjainak, koncepcióinak, Akcióterületi tervének, valamint Jövőképe 2014-2020 dokumentumában 
feltárt fejlesztési feladatok, célok összegzése és rendszerezése alapján került elkészítésre.  
 

1. Bátonyterenye jövőképe  
 

A Településfejlesztési Koncepció Bátonyterenye Város Jövőképére vonatkozóan hosszútávú (10 évet 
meghaladó) időszakaszt tekintve rögzíti azt az elérendő állapotot, amelyet a város lakossága el kíván 
érni ebben az időszakban.  
 
Bátonyterenye Város hosszú távú jövőképét Bátonyterenye Képviselő-testülete által 2014-ben 
elfogadott, „Bátonyterenye jövőképe 2014-2020” dokumentumban megfogalmazottakban az alábbiak 
szerint rögzíti: 
„Modern kistérségi központ, amely kiemelkedően hasznosítja idegenforgalmi adottságait, 
kulturális örökségeit, civil és gazdasági szervezettekkel partnerségeket alakít ki belföldön és 
külföldön egyaránt, s lakói számára hosszú távra kínál alternatívát a magas életszínvonalra egy 
összetartó, példamutató közösségben.” 
 

Alapok  
Ahhoz, hogy Bátonyterenye valóban az a város legyen, amely a hosszú távú jövőképét megvalósítja, 
mindenekelőtt biztos alapokon kell állnia. A lakosság erős identitás tudata, az ezt támogató társadalmi, 
kulturális légkör és városi infrastruktúra az, amely alkalmassá teszi Bátonyterenyét arra, hogy kitörési 
pontjain elindulva felzárkózzon a fejlettebb térségekhez.  
 
Élhető város 
A városban egyelőre magas az elvándorlási arány és egyre inkább elöregedik a lakosság. Ez a 
tendencia ellentmond a város kitűzött jövőképének, alapjaiban veszélyezteti azt. A település megtartó 
képessége nagyban azon múlik, hogy a lakosok mennyire tartják „élhetőnek” a városukat. Az 
alábbiakban azok a megvalósítható célok kerülnek bemutatásra, amelyek elősegíthetik ezt. 
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Bátonyterenye hosszú távú átfogó céljai (15-20 év):  
A hosszú távú célok gyakorlatilag a jövőképpel egyeznek meg, azonban megvalósulásukhoz számos 
más, csak hosszútávon elérhető tényezőnek is teljesülnie kell.  
A város által megfogalmazott jövőkép eléréséhez az alábbi átfogó hosszú távú célok határozhatók meg: 

- A város működőképességének megőrzése, 
- Az életminőség emelése, a lakossági szolgáltatások városi színvonalú fenntartása és fejlesztése,  
- Versenyképes gazdaság kialakulásának segítése, 
- A város kistérségi központi szerepkörének emelése,  
- A meglévő idegenforgalmi adottságok hatékonyabb kihasználása, bővítése, fejlesztése, 

 
A tervezett jövőkép és az átfogó célok eléréséhez a következő prioritásoknak kell teljesülnie: 

- Az önkormányzati gazdaság stabilitása, 
- Városrészek közötti kohézió erősítése, 
- Esélyegyenlőség növelése, 
- Kulturális színtereinek fejlesztése, 
- Zöldterületek rendezése, környezetesztétika fokozás, városképjavítás,  
- Útfejlesztés (összekötő- és elkerülő utak, kerékpárutak), 
- A foglalkoztatás bővüljön, a gazdaságfejlesztés elősegítése, munkahelyteremtés és megtartás, 

munkanélküliség csökkentése, 
- A városi közszolgáltatások biztosítása, színvonalának fejlesztése, 
- A természeti adottságokra épülő turisztika beindítása, bővítése, 
- A kistérségi központból fakadó feladatok bővítése, partnerség elvének érvényesítése, 
- Nyilvánosság, informálás, lakossággal, civil szervezetekkel, gazdasági szervezetekkel való 

kapcsolat szélesítése. 
 

 
 

1.1 A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, természeti és épített 
környezetére vonatkozóan 
 
 

BÁTONYTERENYE VÁROS JÖVŐKÉP ELEMEI 

A.) 
AMIKRE 

ALAPOZHATUNK 
„értékeink” 

B.) 
AMIKET 

KIAKNÁZHATUNK 
„lehetőségek” 

C.) 
AMIT MEG KELL 

OLDANUNK 
 „gyengeségek” 

D.)  
AMIT EL KELL 

HÁRÍTANUNK  
 „veszélyek” 

 

 A.) AMIKRE ALAPOZHATUNK 
„értékeink”  

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  
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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 
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 B.) AMIKET KIAKNÁZHATUNK 
„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 
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 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 
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 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 
 
 

C.) AMIT MEG KELL OLDANUNK 

 „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 
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 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 járdák 

  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 

 

D.) AMIT EL KELL HÁRÍTANUNK 

 „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  
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 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 relatíve 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 veszélyeztető 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 

 
 
 

1.2. Bátonyterenye jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 
 

 
 
Bátonyterenye túlnyomó többségében ma is számos térségi feladatot lát el. A térségi 
munkamegosztásban elsősorban oktatási, nevelési és szolgáltatások, a munkahelyek és a 
kereskedelem tekintetében biztosít térségi jelentőségű funkciókat.  
 
Bátonyterenye célja a jó értékrenddel rendelkező, önmagáért és a közösségért felelősséget vállaló 
városként - a térségben betöltött jelenlegi szerepét erősítve - modern kistérségi központ szerepkörének 
betöltése. 
 



Z. É. MŰHELY KFT.                                                                                                                                                                                        14 

 

A város és a vele funkcionális kapcsolatban lévő környezetének hosszú távú jövőképe, 
fejlesztési céljai: 
A város és a vele funkcionális kapcsolatban lévő környezetének a Bátonyterenyei Kistérséget lehet 
érteni. A kistérséget 13 település alkotja: Dorogháza,  Kisbárkány, Lucfalva, Márkháza, 
Mátramindszent, Mátranovák, Mátraverebély, Mátraterenye, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, 
Sámsonháza, Szuha. 
A várossal szorosabb funkcionális kapcsolatba tartozik, a kistérség települései közül Mátraverebély, 
Nemti és Dorogháza. 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 

 
 A város és a kistérség közös céljai, feladatai: 

- Elkerülő és tehermentesítő utak építése 
- Összekötő utak fejlesztése a kistérségen belül 
- Kistérségi kerékpárút-hálózat megvalósítása a Kelet-Cserhát kerékpárúthoz kapcsolódóan 
- Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási háttéripar megteremtése Bátonyterenyén 
- Imázsépítés és marketing 
- Új piac kialakítása a kistérség központjában 
- Munkavállalók készségeinek fejlesztése az idegenforgalom terén 
- Szakorvosi szolgáltatások biztosítása a kistérség központjában 

 
 

 

1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése   
 
 
Bátonyterenye településfejlesztésre vonatkozó elve az lakossága életminőségének javítása, 
vállalkozások versenyképességének javítása beleértve a gazdasági szerkezet diverzifikálása, turizmus 
fejlesztését, a humán erőforrás fejlesztését, környezet minőségének javítását, értve alatta a közlekedés 
fejlesztését, a természeti, táji értékek, kulturális örökség megóvását- és a turizmus 
versenyképességének fokozása a fenntartható fejlődés elvei mellett. Biztosítva a település 
működőképességét, a kötelező és önként vállalt közfeladatok ellátásához szükséges gazdasági alapok 
megteremtését, a takarékosság, gazdaságosság és hatékonyság elveinek figyelembe vételével. A 
célkitűzés a múlt értékeinek megőrzésével, a jelen lehetőségeinek kiaknázásával biztosítsa a település 
és a polgárai jövőjét, megfeleljen az Európai Unió követelményeinek. 
 
A település célként fogalmazta meg modern kistérségi központként való működését. 
 
A város jövőképe elsősorban nem csak területfejlesztési típusú, hanem minőségi fejlesztési típusú is.  
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2. CÉLOK 
 

 
2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 
 
 
Főcél: Modern kistérségi központ / Élhető város (Smart City) 
Smart City szemlélet: Az okos vagy élhetőbb város olyan település, amely a rendelkezésre álló 
technológiai lehetőségeket innovatív módon használja fel, elősegítve ezzel egy jobb, diverzifikáltabb és 
fenntarthatóbb városi környezet kialakítását. 
 
 
Bátonyterenye hosszú távú átfogó céljai (15-20 év):  
A hosszú távú célok gyakorlatilag a jövőképpel egyeznek meg, azonban megvalósulásukhoz számos 
más, csak hosszútávon elérhető tényezőnek is teljesülnie kell.  
A város által megfogalmazott jövőkép eléréséhez az alábbi átfogó hosszú távú célok határozhatók meg: 

- A város működőképességének megőrzése, 
- Az életminőség emelése, a lakossági szolgáltatások városi színvonalú fenntartása és 

fejlesztése,  
- Versenyképes gazdaság kialakulásának segítése, 
- A város kistérségi szerepkörének emelése, 
- A meglévő idegenforgalmi adottságok hatékonyabb kihasználása, bővítése, fejlesztése, 

 
A tervezett jövőkép és az átfogó célok eléréséhez a következő prioritásoknak kell teljesülnie: 

- A foglalkoztatás bővüljön, a gazdaságfejlesztés elősegítése, munkahelyteremtés és 
megtartás, munkanélküliség és szakképzetlenség csökkentése, 

- A városi közszolgáltatások biztosítása, színvonalának fejlesztése, 
- Az önkormányzati gazdaság stabilitása 
- Városrészek közötti kohézió erősítése 
- Esélyegyenlőség növelése 
- Kulturális színtereinek fejlesztése, 
- Zöldterületek rendezése, környezetesztétika fokozás, városképjavítás,  
- Útfejlesztés (összekötő- és elkerülő utak, kerékpárutak), 
- A természeti adottságokra épülő turisztika beindítása, bővítése, 
- A kistérségi központból fakadó feladatok bővítése, partnerség elvének érvényesítése, 
- Nyilvánosság, informálás, lakossággal, civil szervezetekkel, gazdasági szervezetekkel 

való kapcsolat szélesítése. 
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2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása 
 
2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok 

kapcsolata 
 

Az 1.1. fejezetben megfogalmazott „Bátonyterenye – Jövőkép elemei” táblázataiban a főbb 
tématerületekre részletezettek az alábbi táblázat szerinti átfogó és részcélok. 
 

ÁTFOGÓ CÉL – AKTÍV JÖVŐKÉP  

MODERN KISTÉRSÉGI KÖZPONT, ÉLHETŐ VÁROS / SMART CITY 

 

RÉSZCÉLOK  

A.) 

AMIKRE 
ALAPOZHATUNK 

„értékeink” 

B.) 

AMIKET 

KIAKNÁZHATUNK 

„lehetőségek” 

C.) 

AMIT MEG KELL 
OLDANUNK 

 „gyengeségek” 

D.)  

AMIT EL KELL 

HÁRÍTANUNK  

 „veszélyek” 
Céljainkat értékeink 

határozzák meg! 
Bátonyterenye jövőképe 

alapvetően az  
ÉRTÉKEK megóvására 
és fejlesztésére alapoz. 

Célunk új értékek 
létrehozása a 

LEHETŐSÉGEK 
kiaknázásával. 

Célunk a meglévő értékek 
rendezése (hasznosítása, 

fejlesztése) és a 
hiányosságok pótlása a 

GYENGESÉGEK 
megoldásával. 

Célunk az értékekre és 
lehetőségekre alapozó 

jövőképet gátló  
VESZÉLYEK  

elhárítása. 

 
 

2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése Bátonyterenye egészére, ill. településrészeire 
 

Bátonyterenye Város fentiekben összefoglalt hosszútávú, „Aktív” jövőképe az alábbiakban kifejtésre 
kerülő részcélok, és az azok megvalósításához szükséges fejlesztési célok által valósulhat meg. 
 
Ezen részcélokat és fejlesztési célokat összefoglaló alábbi táblázat Bátonyterenye Önkormányzat 
Képviselő-testülete által jóváhagyott „Bátonyterenye Jövőképe 2014-2020” c. dokumentumában feltárt 
fejlesztési feladatok, célok összegzése és rendszerezése alapján került elkészítésre.  
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TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK 
melyeket Bátonyterenye mind térségi kistérségi központi szinten,  
mind helyi szinten kívánja megvalósítani, az alábbi célkitűzéseket: 

RÉSZ CÉLOK FEJLESZTÉSI CÉLOK 

B
át

on
yt

er
en

ye
 

eg
és

zé
re

 

 t
el

ep
ül

és
ré

sz
re

 

Smart City  
szemlélet alkalmazása 

- Kisebb bürokrácia, több elektronikus adat és információ, nagyobb 
átláthatóság a városvezetés terén 

- „Zöldebb” közműmenedzsment az erőforrások hatékony, modern 
monitoringjával (pl. intelligens vízmérő órák)  

- Intelligens, környezetbarát közlekedési rendszer (pl. elektromos 
buszhálózat) 

- Fejlett IT technika és tudásmegosztó rendszerek alkalmazása az 
oktatásban (pl. felhő alapú rendszerek, intelligens táblák, 
felszerelt laborok, műhelyek) 

- Átlátható, informatív, modern szociális és egészségügyi 
ellátórendszer (pl. duplikáció mentes adatszolgáltatás, az egy 
páciensre vonatkozó adatok könnyű hozzáférhetősége)  

- Vonzó turisztikai szolgáltatások a 21. századi technika 
támogatásával (pl. túraösvények mobil applikáció formájában) 

X  

Munkahelyteremtés  
(legfontosabb kitörési pont) 

- munkaerőképzés: 
szaktudás, szakképzés, 

- a helyi KKV szektor 
erősítése, 

- magyar-szlovák 
gazdaságélénkítő 
programok keretében, új 
munkahelyek 
létrehozása 

Ipari park(ok) bővítése: 
- A városban a hagyománnyal, múlttal rendelkező iparágak (fém-, 

fa, textil) támogatása együttműködés, klaszterbe tömörülés és 
helyi szaktudás, szakképzés tekintetében. 

- high-tech ipar, informatikai cégek idevonzása, 
- innováció – kutatásfejlesztés. 

X  

Egészséges élelmiszerek termelésének elindítása: 
- zöldség-, gyümölcs-termesztés, illetve állattenyésztés terén, 
- kapcsolódás az innovációs tevékenységekhez, 
- mezőgazdasági munkaprogram bővítése fejlesztése, 
- Képzetlen munkaerő foglalkoztatása. 

X  

Energetika (bánya, bio erőmű) kérdéseinek rendezése: 
- energiahatékonyság javítása és a megújuló energiaforrások,. 
-  bányászati szaktudás, bányászati múlt hasznosítása 

X  

Közmunka hatékonyabbá tétele: 
- átszervezés, 
- marketing. 

X  

Kisiparok, szolgáltatás bővítése X  

Helyi termékek értékesítése: 
„Nógrádi brand” teremtése. 

X  

Turizmus  
(másik fontos kitörési pont) 

- összefogás a megye és 
a határmenti turisztikai 
célpontokkal,  

- programokhoz 
csatlakozás, 

- marketing 
 

Kisterenyei közösségi tér és rendezvény park kialakítása: 
- A kastélyra és parkra építve Bátonyterenye turisztikai és 

rendezvényközpontjaként. 
- Hagyományos és egyedi attrakciókkal és rendezvényekkel. 

 X 

Szorospatak rehabilitációja  X 

Maconka tó lehetőségeinek kihasználása  X 

Szakrális turizmus elindítása 
Szentkúthoz kapcsolódóan Szúpatakon 

 X 

Szálláshelyek létesítése: 
- egy és több napos vendégéjszakára. 

X  
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Oktatás, képzés 
fejlesztése 

- színvonalas oktatás 
- lemaradó diákok felzárkóztatására. 
- Egy egyetem bevonásával gyakorló iskolává lehet fejleszteni 

Bátonyterenye egyik iskoláját. 
- A jövőben ne csökkenjen tovább a tanulók száma. 
- A vonzóbb oktatási rendszer itt tartja a fiatalokat tanulói 

éveikben is. 
- A fiatalok tanulhassanak releváns szakmákat. 

X  

Egészségügyi ellátás 
színvonalának növelése 

- a nagybátonyi Egészségház rendelőintézetté való fejlesztése 
- Kisterenyén egy egészségház létrehozása a központban 
- a többi rendelő felújítása 
- háziorvosi leterheltséget átszervezéssel, vagy munkaerő-

felvétellel csökkenteni 
- Szociális fejlesztések (nappali gondozó létesítése); szociális 

városrehabilitáció (szociális ellátások koncentrált területi 
elhelyezése)  

- egészségügyi reform programban való minél korábbi részvétel 
az egészségügyi ellátás teljes átszervezése egy professzionális 
szervezeti menedzsmenten keresztül. 

X  

Infrastruktúra ellátottság 
javítása 

- „elgettósodott” telepeken 
- helyi tömegközlekedés fejlesztése 

X  

Civil szervezetek 
aktivitásának fokozása 

Egy jól működő, összehangolt civil szervezeti működés lendületet 
adhat olyan célok eléréséhez, amelyre az Önkormányzat nem 
rendelkezik elegendő kapacitással. 

X  

Városi Alumni 
létrehozása 

A bátonyterenyei származású, sikeres, jelenleg azonban már 
nem ott lakó, elvándorolt lakosok támogatásával létrejöhet egy 
ún. Városi Alumni, amely tagjai anyagilag, szellemileg 
támogathatják szülőföldjüket, kapcsolat-rendszerüket 
felhasználva segíthetik a város vezetését. 

X  

Közösségi kohézió 
 

Településrészek közelítése: 
infrastrukturális és kulturális szinten is.  
- A nagybátonyi városközpont továbberősítése,  
- Tematikus városi rendezvények, események szervezése és 

összehangolása kisterenyei és bátonyterenyei helyszíneken. 

X  

Szegregáció csökkentése, szegények felzárkóztatása: 
- Iskolákban lévő szegregáció 
- Telepek kérdése (felszámolás vagy élhetővé tétel) 
- Közbiztonság (polgárőrség megerősítése, térfigyelő kamerák 

elhelyezése) 
- Adósságrendezés: közművek fizetése kártyás rendszerben.  A 

lakbér és a közmunkából származó bér egyensúlya. 

- Integráció: roma kisebbség helyzetének megoldása 

X  
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 
 
3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 

társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása 

 
A társadalmi, gazdasági és környezeti adatok korábban meghatározásra kerültek Bátonyterenye Város 
Településfejlesztési Koncepció I. Kötet Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás, helyzetelemzés, 
helyzetértékelés c. dokumentációban.  
Az egyes kiinduló adatokat ezen dokumentáció alábbi fejezetei tartalmazzák: 

1.7. A település társadalma 
1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.9. A település gazdasága 

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

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.15. Közlekedés 

1.16. Közművesítés  

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

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

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

1.20. Városi klíma 
 

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki 
infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a területfelhasználásra 
irányuló településszerkezeti változtatásokra 

 
Közlekedés 

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 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 . 
A 23sz. főút a 21-es úttól kiindulva kelet-nyugati irányban halad át „Öreg-Kisterenyén”.  
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 közúti tömegközlekedést helyközi autóbuszjáratok, és helyi járatok biztosítják.  

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 településen jelentősebb önálló kerékpárút nincs.  

Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. Évi XXVI. Törvény (OTRT), mint magasabb rendű terv 
elhatározásai Bátonyterenyét illetően a 23sz. főút belterületi nyomvonal-korrekcióját tartalmazza. A 
21sz. út főútként jelenik meg a tervben, a jelenlegi nyomvonalán.  



Z. É. MŰHELY KFT.                                                                                                                                                                                        20 

 

Közmű 
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. A vezetékes gázellátás a beépített területek döntő 
részén rendelkezésre áll.  
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-föld alatti elhelyezésére, amely befolyásolja, alakítja a 
település arculatát.  
A közlekedéssel és közművekkel kapcsolatos vizsgálati és fejlesztési adatok meghatározásra kerültek 
Bátonyterenye Város Településfejlesztési Koncepció I. Kötet Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás, 
helyzetelemzés, helyzetértékelés c. dokumentációban.  
Az egyes kiinduló adatokat ezen dokumentáció alábbi fejezetei tartalmazzák: 

1.15.  Közlekedés 
1.16. Közművesítés 

 
3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség 

védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére  
  

Az örökségi értékek és a védettségek Bátonyterenye Város Településfejlesztési Koncepció I. Kötet 
Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés c. dokumentációban az alábbi 
fejezetekben kerültek meghatározásra:  

 
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 

 
A település örökségi értékeit összefogóan és részletesen, a Településfejlesztési Koncepció elkészítését 
követően elkészítésre kerülő Bátonyterenye Város Településrendezési Eszközeinek Felülvizsgálata terv 
kapcsán elkészülő Örökségvédelmi Hatástanulmány fogja tartalmazni. 
 

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. 
 
 

Jelen Bátonyterenye Város Településfejlesztési Koncepció Jövőkép c. tervdokumentációjában 
megfogalmazott célkitűzések megfelelnek a magasabb szintű területfejlesztési dokumentumokban 
megfogalmazott célkitűzéseknek, azokhoz illeszkednek, azokkal nincsenek ellentmondásban.  
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TERVIRATOK  
 

Bátonyterenye Város Önkormányzat 80/2015.(VII.03.) Öh. sz. Határozata – A Településfejlesztési 
Koncepció Megalapozó vizsgálatának és Jövőképének államigazgatási egyeztetésről 
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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 terve  

 
 

Településrendezési terv jóváhagyott munkarészei 

 Településfejlesztési Koncepció - 2003 

 
 
Jóváhagyott – hatályos - dokumentumok 

 Bátonyterenye Jövőképe 2014-2020 

 Gazdasági Program – 2015-2019 

 Helyi Esélyegyenlőségi Program Bátonyterenye Város Önkormányzata – 2013-2018 

 Bátonyterenye Integrált Városfejlesztési Stratégiája - 2008 

 Bátonyterenye Bányaváros Városközpont Akcióterület Előzetes Akcióterületi terve 

 
 
 
Internetről származó adatok, anyagok 

 www.batonyterenye.hu 

 

 
 

 


