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2.1.1. Társadalom 

 
Demográfia: 
 
Bátonyterenyén minden demográfiai mutató negatív tendenciát jelez.  
A természetes fogyás és szaporodás egyenlegének elmúlt 10 évi átlaga -6,1 ezrelék, amely 
nagyban hasonlít a járási értékekhez, azonban jelentősen kedvezőtlenebb értékeket mutat 
az országos átlaghoz képest.  
A vándorlási egyenleg szerint rendre többen költöznek ki Bátonyterenyéről, mint ahányan 
be, azonban 2013-ban jelentős (9,5 ezrelékpontos) javulás mutatkozik a 2012-es évhez 
képest. Az önkormányzat közlése szerint 2014 végére ismét romlás tapasztalható, az 
elvándorlás mértéke nagyban nőtt. Ez a mutató nem csak Bátonyterenyén, hanem az egész 
járásban akut probléma, sőt az ország keleti és északi részén fekvő járásokban is. 
Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy Bátonyterenye lakossága folyamatosan csökken, 
az elmúlt 10 évben 1611 fővel, amely a kiinduló érték 11%-a. 
Az ott maradó lakosság pedig mindezek mellett folyamatos, lassú elöregedést mutat – míg a 
14 év alatti lakosság száma csökken, a 60 év felettiek száma nő. Megállapíthatjuk, hogy ez a 
tendencia igazodik az országos értékekhez.  
Ugyanez vonatkozik a férfi-nő arány vizsgálatára: hasonlóan az országos tendenciához, 
Bátonyterenyén is a nők száma valamelyest meghaladja a férfiakét. 
Mind a településen, mind pedig a járásban meglehetősen magas a cigány etnikai 
kisebbséghez tartozó népesség, és számuk a 2001-es és a 2011-es népszámlálás közötti 
időszakban folyamatosan nőtt. Mivel a roma népesség számát önbevallás alapján határozza 
meg a Statisztikai Hivatal, a helyi hatóságok közlése alapján magas a látencia mértéke ebben 
a tekintetben. A nem roma nemzetiségek aránya azonban elhanyagolható, csupán néhány 
fő. 
 
Képzettség: 
 
Bátonyterenyén és az egész járásban az országos értékeknél kedvezőtlenebb tendenciát 
tapasztalhatunk a képzettség tekintetében, hiszen a 2011-es népszámlálás alapján a 7 éves 
és idősebb korosztályban, a legmagasabb arányban a 8 általánost végzettek képviseltetik 
magukat, bár a diplomával rendelkezők aránya a 2001-es és a 2011-es népszámlálás között 
közel 3%-kal nőtt. 
 
Foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok: 
 
Bátonyterenye a foglalkoztatottság szempontjából mind a járási mind pedig az országos 
értékekhez képest a középmezőnybe helyezhető. Az ÁFSZ 2015. januári adatai szerint 636 
nyilvántartott álláskereső van a városban. Ennek nemenkénti megoszlási aránya közel a fele-
fele, valamivel több férfi keres állást, mint nő. 
Folyamatosan nő a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma – köszönhető ez az 
önkormányzat által a mezőgazdasági START munkaprogramban alkalmazottaknak. Az 
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építőiparban jelentős visszaesés mutatkozott a foglalkoztatottságban, a szolgáltatások 
területén viszont változóan alakult a létszám. 
Nagyon jelentős az ingázók aránya a településen, 40%, amelynek célpontja elsősorban 
Salgótarján, a megyeszékhely. Ebből a szempontból Salgótarján közelsége mindenképpen 
pozitívumként értékelhető, hiszen a munkalehetőségek száma jelentősen megnő. 
Az egy főre jutó nettó jövedelem tekintetében megállapíthatjuk, hogy bár az érték a 2000 és 
a 2012 közötti időszakban jelentősen nőtt, folyamatos leszakadást mutat az országos 
értékektől. A 2012-es adatok szerint ez 540 042 Ft. 
Az országos értékekhez hasonló pozitív tendenciát mutat a száz lakosra jutó adófizetők 
számának diagramja, 2012-es évre ez a szám 42,3 fő. 
 
Életminőség: 
 
A Bátonyterenyei lakosság számára az életminőség legfontosabb meghatározója a 
munkalehetőség és –biztonság, amelynek megvalósulását elsősorban a Bátonyterenyei Ipari 
Parkba már betelepült, illetve a majdani fejlesztés után betelepülő cégekben látják.  
Előkelő helyet foglal el az életminőség megítélésében a városi funkciók megléte, illetve 
hiánya. A 2013-ban folytatott, a Városrehabilitációs fejlesztési elképzeléseket megalapozó 
közvélemény-kutatás elemzése alapján a bátonyterenyeiek ezzel kapcsolatosan az 
élelmiszer-jellegű termékekhez való hozzáférést jelölték meg az első helyen – ezzel a 
legelégedettebbek – majd ezután következik az egyéb személyi szolgáltatásokkal való 
elégedettség. A középmezőnyben az egészségügyi, postai, az oktatási, majd az ipari 
szolgáltatások következnek. A sort az Önkormányzat által végzett közfeladatok – mint a 
közterek karbantartása, városfejlesztés, a közbiztonság, közművelődés – zárják.  
Az életminőséget befolyásoló tényezők közül fontos még kiemelni a lakásállományt, mind 
mennyiségi mind pedig minőségi szempontból. Az adatok elemzése során megállapíthatjuk, 
hogy bár a lakások darabszáma stagnálást mutat az elmúlt évtizedben, sőt az újonnan épített 
lakások száma 2013-ra elérte a nullát, az 1000 lakosra jutó lakásszám mégis jobb értéket 
mutat az országos átlagnál. Ha összevetjük ezt a demográfiai mutatókkal, láthatjuk, hogy 
ezen utóbbi mutató összefügg a lakosságszám fogyatkozásával is. Az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya az országos és a megyei értékekhez képest igen magas 
(12,7%), azonban messze elmarad a járási átlagtól – ez arra mutat, hogy a járás többi 
településén sokkal több alacsony komfortfokozatú lakás található. 
Összességében tehát Bátonyterenyén 2013-ban 5712 db lakás van, ahol is átlagban 2,2 lakos 
lakik egy lakásban. Ezek közül 12%, azaz 685 lakás egy szobás, valamint 12,7%, azaz 725 lakás 
alacsony komfortfokozatú lakás.  
 
Családszerkezet: 
 
Figyelembe véve a 2011-es év erre vonatkozó népszámlálási adatait, megállapíthatjuk, hogy 
a 15 éves és idősebb népesség körében még mindig a házas együttélési forma a 
legjellemzőbb. Bár a megelőző 10 év adatait vizsgálva az arány folyamatosan csökkent, 
összesen csaknem 10%-ot. Ezzel párhuzamosan nőtt az egyedülállóak és az elváltak aránya.  
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Társadalmi rétegződés: 
 
Megállapítható, hogy a település társadalmi különbségeit, feszültségeit, valamint az 
esélyegyenlőséget érintő problémák egy részét a demográfiai változásoknak köszönheti, 
tekintettel a már az előzőekben is bemutatásra került tényezőkre, miszerint mind az 
öregedési index, mind a belföldi vándorlások adatai, mind a természetes szaporodás 
eredményei negatív elmozdulást mutatnak. 
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy 
elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg mégis a leginkább. Az alacsony 
jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből. 
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő alacsony iskolai végzettségűek, 
megváltozott munkaképességűek és romák. Általánosságban elmondható, hogy a munkaerő-
piacra jutás fő akadályai az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó 
motiváltsági problémák, valamint a társadalmi előítélet jelenléte. Bátonyterenye esetében e 
folyamatokhoz kapcsolódóan negatív tendenciák figyelhetőek meg, ennek 
eredményeképpen a városban megfigyelhető problémák okai, valamint megoldási 
lehetőségei is ezekben a folyamatokban keresendőek. 
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. 
Az anyagi-egzisztenciális valamint a hatalmi pozíció alapján rétegződő társadalomban a 
rétegződés egyik mutatója az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya az aktív korúakon belül. Bátonyterenyén ez az arány 2012-ben közel 
egyharmad, ami jelentősen magasabb, mind az országos, mind a megyei értékeknél. A 
mélyszegénységben élők aránya magas a településen, és a többségük a szegregált 
településrészeken él. Az ő foglalkoztatásuk többnyire az alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban történik. 
 
Térbeli rétegződés: 
 
A térbeli rétegződés Bátonyterenye speciális városszerkezetéből fakad. A városrészek közötti 
nem megfelelő összeköttetés, és az egyes városi funkciók széttagoltsága a lakosság körében 
is konfliktusokhoz vezet. A négy településrész sokban különböző szerkezete mellett fontos 
megemlíteni a szegregátumok lakosságát is, amely lakosságának közel 5%-át teszi ki. 
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A konfliktus 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. 
 
Történeti, kulturális adottságok: 
 
Bátonyterenye mai területe korán benépesült, már a bronzkor második felében, Kr. e. 1500 
körül sűrűn lakott hely volt – és a történelem folyamán folyamatosan lakott hely. A mai 
település négy különálló község egyesítésével jött létre a 80-as években. 
Kulturális adottsági között elsődlegesen megemlítendő a Gyürky-Solymossy kastély, amely 
Kisterenyén található és a várkastély típusok közé tartozik. Jelenleg a város tulajdonában 
van. Az állaga nagymértékben leromlott, de felújítására törekszik az önkormányzat. Nagyon 
fontos kulturális momentuma a helynek a palócság fogalma, a palóc identitás. Az egyik 
legrégibb településrészen, a „Kacsavégben” található a palócház, amely egy valószínűleg a 
19. sz. második felében épült lakóházból került kialakításra. Jelenleg tájházként üzemel. 
A város területén hat működő templom és egy templomrom van. 
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Civilek: 
 
Bátonyterenyén kiemelkedő számú civil szervezet működik, amelyek elsősorban a kultúra, a 
közművelődés valamint a sport területén aktívak. Nem titkolt cél, hogy a civil szervezetekkel 
együttműködésben kerüljön megvalósításra a város integrációja.  
 
Esélyegyenlőség: 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2013-ban elkészített, Helyi Esélyegyenlőségi 
programja szerint esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportok a településen 
a következők: 
A mélyszegénységben élők és a romák (intézkedések: iskoláztatás elősegítése, felnőttképzés 
biztosítása, szorosabb együttműködés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a 
szegregátumok lakossága életminőségének javítása, közfoglalkoztatás továbbfolytatása) 
A gyermekek (intézkedések: gyermekekkel foglalkozó szakemberek továbbképzése, 
szabadidős programok szervezése, szakmai találkozók biztosítása) 
A nők (intézkedések: szociális gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, a krízishelyzetben 
lévő célcsoport számára információs kampány indítása) 
Az idősek (intézkedések: informatikai jártasság növelése) 
A fogyatékkal élők (intézkedések: együttműködés a fogyatékos személyek helyi 
érdekvédelmi szervezetével, foglalkoztatás bővítése, akadálymentesség minél szélesebb 
körű biztosítása) 
 

2.1.2. Települési infrastruktúra 
 
Humán infrastruktúra: 
 
Mindenekelőtt is szükséges kiemelnünk, hogy Bátonyterenyén jól szervezett, fenntartható 
humán infrastruktúrát találunk, mind az oktatás, mind a szociális ellátás tekintetében. 
A bölcsőde, mint gyermekjóléti intézmény és az alapfokú és középfokú oktatási intézmények 
mindegyike megtalálható Bátonyterenyén.  
Bölcsőde kizárólag itt van a járás települései közül – két tagintézménnyel működik, összesen 
52 férőhellyel. Óvodai tagintézmény összesen 5 található, melyből 4 az önkormányzat 
fenntartásában van, egy pedig egyházi fenntartású. Mindegyik más-más nevelési irányzatot 
képvisel, így minden gyermek számára a neki megfelelő nevelési módot tud nyújtani. Az 
óvodai férőhelyek maximálisan kihasználtak, 1 férőhelyre 1,2 óvodás korú gyermek jut.  
A településen nincs családi napközi, pedig az óvodai férőhelyek kihasználtsága arra utal, hogy 
szükség lenne rá. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bátonyterenyei Tankerületéhez 6 általános 
iskola, 1 művészeti iskola és 1 gimnázium tartozik. Az általános iskolák többcélú közös 
köznevelési intézményként működnek: 1 székhelyintézménnyel és 6 tagintézménnyel, 
melyből Bátonyterenyén 2 tagintézmény található. A településen működik egy katolikus 
általános iskola is. A járás települései közül Nemtiben és Szuhán nincs általános iskola, 
ezekről a településekről többnyire Bátonyterenyére járnak az általános iskolai tanulók. 
A településen egy gimnázium és egy szakképző iskola található, mint középfokú oktatási 
intézmény. Lehetőség van mind 4 mind pedig 6 évfolyamos gimnáziumi oktatás választására.  
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A településen, de jelenleg még a megyében sem található felsőoktatási intézmény, a 
legközelebbi lehetőséget a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola biztosítja. 
 
A Bátonyterenyei járás viszonylag fejlett egészségügyi hálózattal rendelkezik, az alapellátás 
mellett részben a szakellátás is biztosított. 7 háziorvos, 3 házi gyermekorvos működik a 
városban. Ezen kívül a nagybátonyi és a kisterenyei településrészen is 3-3 fogorvos biztosít 
fogászati ellátást. Fekvőbeteg ellátás nincs a településen, de 2 db mentőautóval és 12 fős 
személyzettel mentőállomás működik. A szakellátások közül a szemészet, a nőgyógyászat, a 
bőrgyógyászat, a fizikotherápia valamint a laboratóriumi ellátás elérhető. Két, éjszakai 
ügyeletet is adó gyógyszertár működik a városban. 
 
A szociális közszolgáltatások zömét Bátonyterenyén a Bátonyterenye Kistérségi Szociális 
Központ intézményi keretein belül valósul meg. A központ tevékenységi közé a szociális 
alapellátások közül a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális 
étkeztetés, a támogató szolgálat, a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, a 
nappali ellátások, a családsegítő szolgálat, valamint a gyermekjóléti szolgálat tartozik. A 
szociális szakellátás egyetlen formája vehető igénybe Bátonyterenyén, a bentlakásos 
idősotthon. 
 
A közösségi művelődést egy összevont kulturális intézmény, a Bátonyterenyei Városi 
Közművelődési Központ és Könyvtár biztosítja, melynek több tagintézménye (művelődési 
központ, könyvtár, közösségi ház, civilház, tábor) működik. Ezen kívül netklubot, 
kiállítótermet, galériát is találhatunk itt. 
 
A közigazgatási intézményeket a városban az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, 
valamint a Járási Hivatal képviseli. Az Önkormányzatban 4 bizottság működik, a Gazdasági és 
Városfejlesztési B., a Humánszolgáltatási B., az Ügyrendi B., valamint a Pénzügyi Ellenőrző B. 
A Polgármesteri Hivatal osztályai a következők: Humánszolgáltatási Osztály, Jogi, Szervezési 
és Hatósági Osztály, Városgazdálkodási Osztály és Városüzemeltetési Osztály. A 
Kormányhivatalok, valamint a Járási Hivatalok megalakulásával, az intézmény 
Bátonyterenyén a következő feladatokat, osztályokat vette át: Hatósági és Gyámügyi Osztály, 
Kormányablak osztály, Foglalkoztatási Osztály. A közigazgatási intézmények koncentráltan 
helyezkednek el, Nagybátony központjában, egyedül a Munkaügyi Kirendeltség található 
külön épületben, Kisterenyén. 
 
Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere: 
 
A feladatkörök ellátásának változásával az utóbbi négy évben változott az önkormányzatok 
finanszírozása is. A feladatkörök elvonásával természetesen forrást is elvontak az 
önkormányzatoktól, de ezzel párhuzamosan a Bátonyterenyei önkormányzat 728 millió 
forintnyi adósságállományát vállalta át a központi költségvetés. 
2013-ban a költségvetés egyenlege nulla. Legjelentősebb bevételi forrás az iparűzési adó. 
Az önkormányzat vagyoni helyzete tekintetében elmondhatjuk, hogy a 2011-2014-es időszak 
- elsősorban az Európai Uniós pályázati forrásoknak köszönhetően – a vagyongyarapítás 
időszaka volt. Bátonyterenye város eszközállománya 2013-ban az előző évhez képest 1.182 
millió forintos emelkedést mutatott. 
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A város a 2011-2014-es időszakra rendelkezik gazdasági programmal, amely összhangban 
van a megvalósult fejlesztésekkel. A program felülvizsgálata, aktualizálása folyamatban van.  
Az elmúlt években az önkormányzat anyagi erejét meghaladó beruházások valósultak meg, 
vagy indultak el, elsősorban az önkormányzat tulajdonában álló, az intézményei elhelyezésre 
szolgáló épületek felújítása terén: az egészségház felújítása, komplex környezetvédelmi-
vízügyi és turisztikai fejlesztés Maconkán, a bölcsőde felújítása, valamint a városrehabilitáció 
második üteme. 
A településfejlesztéshez kapcsolódó intézményrendszert elsősorban a Polgármesteri Hivatal 
és annak osztályai, bizottságai képviselik, valamint az önkormányzat tulajdonában álló cégek. 
A településfejlesztés abszolút önkormányzati vezérlés alatt áll. 
A városban a múlttal rendelkező iparágak támogatása a kívánatos: fém-, fa-, és textilipar. 
Ezen kívül az önkormányzat célja, hogy az informatikai cégek városba invitálásával, valamint 
a K+F folyamatok erősítésével megtegyék az első lépést a high-tech ipar felé, és erősítsék a 
Smart City szemléletet. 
A lakás- és helyiséggazdálkodást az önkormányzatoknak törvény írja elő. A bérlakások 
számának tekintetében az utóbbi években folyamatos csökkenés tapasztalható, az 
önkormányzat értékesítette a hosszú távon kihasznált bérlakásait. A szociális lakások száma 
stagnál, állapotuk jelentősen leromlott. Mindemellett az önkormányzatoknak meg kell 
oldaniuk a veszélyeztetett lakhatási helyzetben lévők ügyét is. 
Bátonyterenye közmű-kiépítettsége elfogadható szintű, így az energiagazdálkodás 
feladatköre is megoldott. Folyamatos törekvések vannak az energiafelhasználás 
racionalizálásra, megújuló energiák bevezetésére – például faipari hulladék fűtőanyagként 
történő felhasználása. 
 
Településüzemeltetési szolgáltatások: 
 
Ebbe a feladatkörbe tartoznak a köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, a kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
valamint a gépjárművek parkolásának biztosítása. Bár a hulladékgyűjtésbe bevont lakások 
aránya folyamatosan nő, szelektív hulladékgyűjtés nincs Bátonyterenyén. A vezetékes 
vízellátás 100%-os kiépítettségű, a szennyvízcsatorna ellátottság csaknem teljes. 
Bátonyterenye településszerkezetéből adódóan az átlagosnál nagyobbak a zöldterületek, 
amely nem parkként funkcionálnak – adódik ez a speciális városszerkezetből. 
 
Elektronikus hírközlés: 
 
A település vezetések távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A vezeték nélküli 
szolgáltatók közül valamennyi (T-Mobile, Telenor, Vodafone) jó, magas szintű vételi 
lehetőséget tud biztosítani.  
 
Közlekedés (utak, közösségi közlekedés): 
 
Legmeghatározóbb hálózati kapcsolat a 21-es és a 23-as sz. főút, továbbá a 81-es sz. 
vasútvonal. Kerékpárút és hajózásra alkalmas víz nincs a közelben, egy füves kisrepülőtér 
található az északnyugati részen. A közúti tömegközlekedést helyközi autóbuszjáratok és 
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helyi járatok biztosítják. A 21. sz. főúttal szinte párhuzamosan halad keresztül a Hatvan-
Salgótarján-Somoskőújfalu-Országhatár vasútvonal.  
 
Az épített környezet (településszerkezet, beépítésre szánt területek, funkciók, barnamezős 
területek, leromlott városrészek, telekstruktúra): 
 
Az igen rossz településszerkezet a város egyik legnagyobb problémája – amely az 
összeolvasztott településrészek közötti széttagoltság megmaradásából fakad. Hiába esik 
közel egymáshoz Nagybátony és Kisterenye, közúti kapcsolatuk nem megoldott. A település 
beépítésre szánt területeinek felosztása: lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, 
üdülőterület, különleges terület. A beépítésre nem szánt területek a közlekedési és közmű-
elhelyezési, a zöld, a mezőgazdasági, a vízgazdálkodási és az erdő területek. A városi funkciók 
vonzáskörzete helyi és térségi szintre terjed ki, kivéve az Ipari Park ipari és vállalkozói 
funkcióját, mely európai és országos szintű vonzáskörzet. Bátonyterenye számos 
barnamezős területtel rendelkezik, amelyek jellemzően a felhagyott bányaterületek. A 
szegregációval érintett Kisterenye keleti településrészén találunk szlömösödött területet. A 
település belterületét jellemzően Kisterenye és Nagybátony településrészek alkotják, 
amelyek az északi és déli közigazgatási határ között hosszan elnyúlnak. Ehhez csatlakozik 
keletről Maconka településrész. A belterület délkeleti irányba – magába foglalva Lengyend 
településrészt – elnyúlik. Ettől független településrészek délen Szarisznyó és Szorospatak, 
nyugaton Szúpatak. 
 
Építmények (beépítési jellemzők, településkarakter): 
 
A bátonyterenyei építmények funkcióvizsgálata során a következő funkciókkal 
találkozhatunk: lakó, intézmények, üdülő, tábor, ipari, idegenforgalmi építmények. A 
beépítési jellemzők településrészenként, beépítési övezetenként kerülnek meghatározásra. 
A település területeinek zömét tipikus falusias és kertvárosias térarány és tömegformálás 
jellemzi. Néhány területen találunk lakótelepeket, valamint Szorospatakon az egyedi 
„bányavárosi” hangulatot idéző lakóépületeket. 
 

2.1.3. Gazdaság 
 
A település gazdasági súlya, szerepköre: 
 
Egy térség gazdasági szerkezetének, vagyis az egyes ágazatok (mezőgazdaság, ipar, 
szolgáltatások) súlyának elemzése alapján lehet következtetni a vizsgált terület gazdasági 
fejlettségére. A hazai és nemzetközi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy fordított 
arányosság figyelhető meg a mezőgazdaság gazdasági szerkezeten belüli súlyának nagysága, 
és az adott térség fejlettsége között. Tehát minél alacsonyabb az agrárium részesedése a 
GDP-ből, annál fejlettebb az adott térség és fordítva. 
Az egész régióra jellemző, hogy a mezőgazdaság a GDP-ből kis részben részesedik. Ennek oka 
elsősorban a földterületek gyenge minőségében keresendő és a régió meghatározó ipari 
múltjára vezethető vissza.  
Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték folyamatos kismértékű emelkedése még mindig 
messze elmarad az uralkodó tendenciáktól. A városban működő gazdasági vállalkozások 
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száma ugyan lassan növekszik, de a zömében kisvállalkozások többsége nem tud jelentős 
gazdasági eredményeket produkálni. 
 
A gazdaság főbb ágazatai: 
 
A város mezőgazdasági termelés kapacitása a korábbi ipari berendezkedés, és a kedvezőtlen 
domborzati viszonyok következtében fejletlen. Élelmiszeripari feldolgozó üzem jelenleg nem 
működik sem a városban, sem a környéken, a mezőgazdaság részaránya a gazdasági ágak 
között nagyon alacsony. A START közmunka mintaprogram keretén belül az Önkormányzat 
vált a helyi mezőgazdaság legnagyobb foglalkoztatójává. Korábban négy jelentős 
mezőgazdasági termelőszövetkezet működött a környéken, amelyek a kárpótlási folyamat 
során létrejött mezőgazdasági földterületi tulajdonviszonyok, széttagolt és kisméretű 
parcellák létrejöttével megszűntek. Bár jelentős mennyiségű faállomány található a 
térségben, erre helyi feldolgozó kapacitás nem települt. 
 
Az ipari termelés legfőbb irányzata a történelmileg is meghatározott nehézipar, hiszen 
Bátonyterenye a nógrádi szénmedence területére esik. Az 50-60-as években megjelentek a 
feldolgozóipar és más iparágak üzemei is, közöttük a könnyűiparé. Mára az ipar jelentős 
foglalkoztató maradt, a járásban a foglalkoztatottak 39%-a dolgozik itt. 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. Az Ipari Park létrejöttével új lehetőség teremtődött az ipari cégek 
betelepülésére, valamint fontos mozgatórugó lehet az a tény is, hogy a város a 21. és a 23. 
sz. főút mellett fekszik. Bátonyterenye egyik legnagyobb gondja, hogy a rendszerváltást 
követő években a helyben működő hagyományos iparágak (szénbányászat, textilipar, 
fémfeldolgozás) fokozatosan leépültek, vagy nagymértékben vesztettek korábbi súlyukból. 
Ennek ellensúlyozására sem hazai, sem külföldi tulajdonú jelentős működő tőkeberuházás 
nem valósult meg, melyek munkahelyeket teremtve legalább mérsékelni tudták volna a 
város és térsége leszakadását. 
 
A szolgáltató szektor részesedése a bruttó hozzáadott érték előállításából a megye területén 
61,9%, amely Bátonyterenyére is érvényes érték. A 2011-es adatok szerint a 
foglalkoztatottak közül is ebben a szektorban dolgoztak a legtöbben. Bátonyterenyén az 
elmúlt években jelentek meg a nagyobb országos kereskedelmi láncok üzletei, ezzel 
párhuzamosan az élelmiszer jellegű üzletek száma csökkent, míg az iparcikk és a ruházati 
kereskedések száma növekedett. A vendéglátóhelyek száma 2013-ban 58 darab volt, 
amelyek közül a legtöbb étterem vagy cukrászda. A szállásférőhelyek számában – amely 
elsősorban fogadókat, vendégházakat jelent – folyamatos növekedés volt tapasztalható. Az 
egy szállásférőhelyre jutó vendégéjszakák száma ezzel szemben jelentős mértékben csökkent 
2013-ra.  
 
A turizmus témája, mint kitörési pont évek óta napirenden van a városvezetésnél. Több 
olyan lehetőség is van Bátonyterenyén, amely potenciális turisztikai attrakció lehet. Az egyik 
ilyen a kastély és parkjának kialakítása, amely jelenleg kihasználatlan épület. Szorospatak is 
lehet a turizmus egyik bázisa, rehabilitációja folytán, ahol tábor, ifjúsági szálláshelyet lehet 
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kialakítani. Jelenleg ez a terület is kihasználatlan. Az ilyen irányú vállalkozói törekvések elvi 
támogatásban részesülnek. 
 
A gazdasági szervezetek által végrehajtott fejlesztések többnyire pályázati forrásból 
történtek. Összesen több mint 200 millió forintnyi tőkével gazdagították a várost.  
 
A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők: 
 
Bátonyterenye fekvése gazdasági szempontból előnyös, hiszen két főút találkozásánál 
fekszik, Budapesttől 100 km-re, Nógrád megye keleti részén. Vasúti csomópontként 
funkcionál a szlovák határt Budapesttel összekötő vasútvonal mentén. A megyeszékhelytől, 
Salgótarjántól 15 km-re, Szlovákiától 25 km-re fekszik. A 21-es főút fejlesztése, négysávossá 
tétele jelenleg folyamatban van, ez Bátonyterenye szempontjából jelentős potenciált jelent, 
hiszen így a városból gyorsabban elérhető majd az M3-as autópálya, valamint az 
autópályáról könnyebben és gyorsabban megközelíthető a település.  
 
A versenyképességet jelentősen meghatározza a lakosság képzettsége. Ez Bátonyterenye 
esetében meglehetősen alacsony, hiszen az érettségivel és a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya messze alulmarad az országos értékektől. Viszont pozitív irányú 
tendenciákkal találkozhatunk, a 2001-es és a 2011-es népszámlálás között eltelt időszakban 
folyamatos növekedést tapasztalhatunk mindkét mutató esetében.  
 
Klasszikus értelemben vett K+F tevékenységgel nem találkozhatunk a városban. 
 
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. 
 
Ingatlanpiaci viszonyok: 
 
A lakásállomány esetében folyamatos, kismértékű csökkenéssel találkozhatunk. Az épített 
lakások aránya ugrásszerűen csökken, 2013-ban az érték nulla. Az egyszobás és az alacsony 
komfortfokozattal rendelkező lakások aránya a külterületi és a szegregált településrészeken 
a legmagasabb. 
 

2.1.4. Fizikai környezet 
 
A város elhelyezkedése: 
 
Bátonyterenye Nógrád megye harmadik legnépesebb városa, a Mátra tájegység északi 
kapuja, amely kistérségi és most már járási központként funkcionál. Nógrád megyében a 
Mátra, a Karancs, a Medves és a Cserhát találkozásánál, a Zagyva és a Tarján-patak 
völgyében helyezkedik el. Területe 80,09 km2, tengerszint feletti magassága átlagosan 100-
150 m. 
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Természeti adottságok (geomorfológia, éghajlat, vízrajz, talajtan, növénytakaró, állatvilág):  
 
Igen változatos geomorfológiájú város, dombos és szélesen elterülő völgyekkel, 
szakadékokkal is tagolt. Éghajlata alapvetően mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz. 
Vízrajzát a Zagyva folyó határozza meg, amely a Mátra és a Cserhát legjelentősebb 
vízgyűjtője. A terület uralkodó talajtípus az egykori ártéren képződött réti öntéstalaj, aminek 
mechanikai összetétele agyagos vályog. Növényföldrajzi térbeosztása szerint a pannóniai 
flóratartományon belül az Észak-magyarországi Középhegységhez, azon belül a 
Cserhátvidékhez, Észak-magyarországi medencékhez és a Mátravidékhez tartozik. Ennek 
uralkodó növényzete a cseres-tölgyes erdők, a magasabban fekvő területeken a bükkösök, a 
Zagyva völgyben pedig a puhafa ligeterdők. Az állatvilág vonatkozásában, a városban az 
ember közelségét bíró madár- és emlősfajok találnak élőhelyet, de a nagy testű emlősök és a 
ragadozó madarak is gyakorta láthatók a településen. 
 
Táj- és településtörténet 
 
A térség fejlődését a szénbányászat indította el, mely 1993-ig biztosította a gazdasági és 
szociális fejlődést. A bányászkodás meghatározta a településszerkezetet is – jellemző volt a 
kolónia-szerű építési forma. Az 1970-es évektől egyre meghatározóbb volt a település 
fejlődésében az ipari üzemek betelepülése. Az ipar mellett csak kisebb szerep jut a 
mezőgazdaságnak – a földterületek jelentős része nem rendelkezik jó talajadottságokkal –, 
valamint a rekreációnak – egyedül a Maconkai víztározó melletti erdők szolgálhatnak 
kikapcsolódási lehetőséggel. 
 
Védett természeti területek, és városi természeti értékek: 
 
A 2014. január 1-én hatályba lépő OTrT alapján Bátonyterenye érintett Országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezetével (Mátrai Tájvédelmi Körzet, Kelet-Cserhát Tájvédelmi 
Körzet, Márkházapusztai fás legelő Természetvédelmi Terület, Maconka-Rét 
Természetvédelmi Terület). A helyi jelentőségű védett értékek közé a Bec-kút és forrás és a 
kastélypark tartozik. Bátonyterenye természeti emlékei közül fontos megemlítenünk a 
Kőlyuk-oldalt, amely egy homokkőfal, a Csevice-forrást, amely enyhén szénsavas, kénes vizet 
ad, valamint a kitermelt homokfalban található fecske vagy gurgyalag fészkelőhelyet. Az 
ökológiai hálózat elemei jelentős területeket fednek le a településen, amely területek 
fejlesztését az ökológiai hálózat elemeinek megőrzése mellett lehet csak megvalósítani. A 
tájhasználati problémák közül érdemes megemlíteni a levegőszennyezést, a patakok vizének 
szennyezését, a talajvíz szintjének megemelkedését, a régi bányászati tevékenység 
következtében létrejött környezeti károsodásokat, a működő gyárak környezetterhelését, 
valamint a hulladéktárolót. 
 
Zöldfelületi rendszer: 
 
Bátonyterenye zöldfelületeinek sajátos hangulatát az adja, hogy a városi szövetben együtt 
vannak jelen a városi épületek körüli parkok, néhány fasor, valamint a külterületi erdők, 
rétek „befolynak” a beépített területekre, és részben ma is elválasztják a történelmi 
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településrészeket. A város területének növényzettel való borítottsága magasabbnak 
mondható, mint általában más, volt ipari városoké, és folyamatos fejlődésben van. A 21. sz. 
út mellett található a város legnagyobb zöldterülete, a Nemzeti Összetartozás Emlékparkja, 
amelyet 2014 júniusában adták át. 
 
Különleges területek (régészeti, védett épületek, világörökség, műemlék): 
 
A régészeti lelőhelyek különleges területnek minősülnek az építészetben. A városban 8 db 
műemlék/műemléki környezet található, amely országos védelem alatt áll. Helyi védelem 
alatt három épület illetve épületegyüttes van. 
 
Turisztikai helyszínek: 
 
A Maconka tó a horgászok körében népszerű, országosan jegyzett terület. Ezen kívül 
Maconka városrész falusias jellege is érdekes lehet turisztikailag.  
A szakrális turizmus egyik legismertebb helye zarándokhelye, Szentkút Bátonyterenye és 
Mátraverebély között helyezkedik el.  
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
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3.1.1. A folyamatok értékelése 

 
Társadalom: 
 
A negatív tendenciákkal rendelkező demográfiai mutatók, mint amilyen a természetes fogyás 
és szaporodás, és a vándorlási egyenleg Bátonyterenye lakosságának folyamatos, lassú 
csökkenését eredményezik. A lakónépesség pedig elöregedőben van – amely érték igazodik 
az országos tendenciához. A városvezetés számára a település népességének fogyása, 
valamint az elöregedés megfordítása lenne kívánatos. Ezzel kapcsolatosan a kedvezőtlen 
képzettséget jelölő mutatók változtatására lesz szükség. Jelenleg a legmagasabb arányban a 
8 általánost végzettek képviseltetik magukat. Fontos kapcsolatban van mindez a 
foglalkoztatottság növelésével is, hiszen a jól képzett munkaerő hamarabb talál munkát, így 
magasabb jövedelmi átlagot képes felmutatni. 
A magasabb jövedelem az életminőség javulását eredményezheti, valamint a vásárlóerő 
növekedését, és ezzel kapcsolatosan a nagyobb kereskedelmi cégek számára kívánatos lehet 
a városba történő betelepedés, a kisebb vállalkozások, családi üzletek pedig szintén 
magasabb jövedelmet érhetnek el.  
Égető problémát jelent a településen a társadalmi és a területi rétegződés, valamint az ebből 
adódó konfliktusok. A társadalmi különbségeket elsősorban a negatív demográfiai 
folyamatok, másrészt az egyre jobban növekvő jövedelmi különbségek eredményezik. A 
leggyakoribb rétegképző tényező a foglalkoztatási pozíció, amely érték egyenes arányban 
van az elérhető jövedelemmel is, és általában összefügg a képzettséggel. A térbeli 
rétegződés Bátonyterenye speciális városszerkezetéből fakad: a korábbi négy település 
összeolvasztásával keletkezett város részei közötti összeköttetés nem megoldott, a városi 
funkciók nem egyenlően oszlanak meg a városrészek között, és így nehezen elérhetők. A 
nem megfelelő összeköttetés miatt nagy a veszélye a településrészek fejlődésbeli 
leszakadásának, valamint a szegregátumok esetleges kialakulásának. A városrészek 
összekapcsolásának megoldásával elérhető, hogy a végrehajtott fejlesztésekből ne csak egy-
egy városrész profitáljon, hanem a város teljes egésze, és így egy erős járási központ 
kialakulását eredményezheti. 
A település történeti és kulturális hagyományai között több olyan momentumot is találunk, 
amely lehetőséget ad a fejlesztésre – elsősorban a turisztika területén. Maga a palócság 
fogalma, a még ma is meglévő palóc házak, a jelentős számú működő és romos templom, 
valamint a Gyürky-Solymossy kastély önmagában potenciált jelent a turizmus erősítéséhez. A 
civilek és az önkormányzat együttműködése szükséges ehhez, hiszen nincs városi integráció a 
civil társadalom integrációja nélkül. 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedik a mélyszegénységben élők, a romák, a 
gyermekek, a nők, az idősek, és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének előremozdításáról, 
amely intézkedések szintén megakadályoznák a társadalmi rétegződést, és a hátrányos 
helyzetű szociális csoportok leszakadását. 
 
 

3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 
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Települési infrastruktúra: 
 
A humán infrastruktúra egyik legfontosabb eleme az oktatási intézmények helyzete. 
Bátonyterenyén minden a felsőoktatási intézményen kívüli – amely még a megyében sem 
található – minden szintű oktatási és nevelési intézmény megtalálható. Az óvodák 
fenntartója az Önkormányzat, az általános iskoláké és a gimnáziumé pedig a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ. A rendelkezésre álló létszámhelyek betöltöttek, sőt egy óvodai 
férőhelyre 1,2 óvodás jut a városban. Ez bizakodásra adhat okot a lakosságszám jövőbeni 
növekedésére, azonban ezzel párhuzamosan fontos feladat a fiatalok helyben tartása is. A 
városvezetés jövőbeni elképzelése szerint nagyon fontos volna az oktatás kiegészítése 
különböző szakképzésekkel, hogy megfelelő helyi munkaerőt tudjanak biztosítani az Ipari 
Parkba betelepülő cégek számára, valamint megteremtsék a helyi képzett munkaerő 
potenciált. 
Az egészségügyi és szociális közszolgáltatásokkal kapcsolatosan a legnagyobb probléma, 
hogy járási székhely funkciója ellenére Bátonyterenyén erősen hiányos az egészségügyi 
szakellátás, valamint fekvőbeteg ellátás sincs a településen. A szociális közszolgáltatások 
terén is a szakellátás fejlesztése, több funkció kialakítása kívánatos. Ebből a szempontból 
Salgótarján közelsége hátrányt jelent, hiszen az egészségügyi és a szociális szakellátások a 
megyeszékhelyen teljes körűen igénybe vehetők. 
Fontos eleme a városi infrastruktúrának a sportolási és rekreációs tevékenységek 
lehetősége. Uszodát és több sportpályát is találunk Bátonyterenyén, amelyek biztosítják a 
sportolni vágyók igényeinek kielégítését. A város által fenntartott közművelődési 
intézményben nagyobb potenciál rejtőzik, mint amekkora most kihasználásra kerül, hiszen a 
jobb elérhetőség biztosításával a kulturális tevékenységek hozzáférhetősége is javul. 
A közigazgatási intézményrendszer feladatellátási funkciója az önkormányzat és a járási 
hivatal osztályai által legnagyobbrészt megoldott, csupán néhány, magasabb fokú ügyintézés 
nem lehetséges a városban. A megyeszékhely közelsége azonban ezt a problémát orvosolja. 
Az önkormányzatok adósságának átvállalásával Bátonyterenye önkormányzatának 2013-as 
költségvetési egyenlege nulla, a vagyoni helyzete pedig emelkedést mutatott.  
A településüzemeltetési szolgáltatások, és Bátonyterenye közmű-kiépítettsége elfogadható 
szintű, azonban az utak fejlesztése égető probléma. Elsősorban egy, a városrészeket 
összekötő, új út megépítésére van szükség. A közösségi közlekedés városok között 
megfelelő, de helyi szinten erősen hiányos, ennek fejlesztésére lehet szükség. 
A településfejlesztéssel összefüggésben nagyon fontos megemlítenünk a Smart City 
szemlélet meghonosítását a városban. A Smart City – amelyet magyarul leginkább az 
„élhetőbb város” kifejezéssel fordíthatjuk le – olyan település, amely a rendelkezésre álló 
technológiai lehetőségeket innovatív módon használja fel, elősegítve ezzel egy jobb, 
diverzifikáltabb és fenntarthatóbb városi környezet kialakítását. 
Az okos, élhető város az alábbi feltételek meglétét kívánja meg: 

 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) 
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 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) 

A fentiek tudatos, intenzív fejlesztése egy olyan revolúciós változás, amely megadhatja 
Bátonyterenyének azt az egyediséget, vonzóságot, amely nem csupán térségi, hanem 
országos szinten is jelentős előrelépés. 
Az épített környezet rehabilitációja is szükséges bizonyos területeken, elsősorban a régi 
bányavárosi lakóépületek karbantartására. Bátonyterenye lakásállománya az országos 
átlaghoz képest rosszabb értékeket mutat mind a lakások száma, mind pedig minősége 
tekintetében. Ez fokozottan érvényes a kisebb városrészekre, valamint a szegregált 
területekre. 
 
Gazdaság: 
 
Az egész Észak-magyarországi térség legfőbb meghatározó gazdasági ága az ipar – ez 
történelmileg is determinált. Következik ez abból is, hogy a területen nagyon rossz 
minőségű, 12 aranykorona alatti értékű földeket találunk, amelyen mezőgazdasági 
tevékenység csak meghatározott szegmensekben folytatható. Ami a mezőgazdasági vonalat 
illeti, annak az iparhoz kötődő ágát, az élelmiszer-feldolgozóipart szükséges erősíteni a 
településen. A mezőgazdasági foglalkoztatás jelenleg elsősorban a START közmunka 
mintaprogram keretében merül ki, jelentéktelen mennyiségű mezőgazdasági vállalkozás van 
a településen. Fontosabb ennél az erdőgazdálkodás, hiszen nagy mennyiségű faállomány 
található a térségben – ám erre nem települt helyi feldolgozó kapacitás. 
Az ipar fejlesztése a Bátonyterenyei Ipari Park létrehozásával elindult. Ebből a szempontból 
fontos tényező a város fekvése is, hiszen a 21-es és a 23-as főút találkozásánál fekszik, tehát 
szinte minden oldalról jól megközelíthető, illetve közvetlen összeköttetésben van a szlovák 
határral. Az Ipari Parkban jelenleg két cég működik, de vannak még szabad területek, azok 
kiárusítása, betelepítése folyamatban van. Erőteljes városi marketing is szükséges, hiszen az 
ipari park területének feltöltése működő vállalkozásokkal nem csak a cégek érdeke, hanem a 
városé is.  
Az utóbbi években az iparnál is jelentősebb foglalkoztató és jövedelemtermelő lett a 
szolgáltató szektor, részesedése a bruttó hozzáadott érték előállításából a megye területén 
61,9%. Jelenti ezt a kereskedelmi hálózatok, a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, helyi 
kiskereskedelmi üzletek mellett tanácsadó, pénzügyi illetve egyéb hasonló tevékenységek 
megerősödése is. A turizmus, mint a szolgáltató szektor egy meghatározó eleme még hagy 
kívánnivalót maga után városi szinten, nagyon sok teendő van még ez ügyben: például a 
kastély és parkjának turisztikai attrakcióvá alakítása, tábor, ifjúsági szálláshely létrehozása, 
valamint a palócság népi hagyományaira épülő rendezvényturizmus kialakítása. 
A gazdaság fejlesztésének egyik legmeghatározóbb gátja a lakosság alacsony képzettsége. 
Éppen ezért kívánatos a szakképzés fejlesztése a városban, illetve a felsőfokú képzés 
propagálása, városi szinten történő támogatása is. Ezzel párhuzamosan a városvezetés 
megvalósíthatná a foglalkoztatáspolitika tekintetében legégetőbb kérdést: a 
munkanélküliség csökkentését. 
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Kutató-fejlesztő tevékenységgel nem találkozunk a településen, azonban cél lehet a 
mezőgazdasági feldolgozóiparral kapcsolatosan egy élelmiszeripari kutatóközpont 
kialakítása.  
 
Fizikai környezet: 
 
Bátonyterenye változatos geomorfológiájú város, éghajlata alapvetően mérsékelten hűvös, 
mérsékelten száraz. Fontos tényező a város képének alakításában a Zagyva folyó. A 
környéken cseres-tölgyes erdők találhatók, amelyek speciális állat- és növényfajokkal vannak 
tarkítva. A Mátra-Bükk tájvédelmi és üdülőkörzet közelsége is meghatározó lehet egy 
jövőbeni turisztikai koncepció kialakításához. A város konkrét üdülőterülete a Maconkai 
víztározó mellett található.  
Mind a város belterületén, mind pedig a külterületen nagyon sok zöldfelület található, ez 
részben a város speciális szerkezetének is köszönhető. Együtt vannak jelen a városi 
szövetben az épületek körüli parkok, fasorok, de a külterületekről „befolyó” erdők is, 
amelyek szintén helyszínéül szolgálhatnak egy turisztikai attrakció létrehozásának.  
A Maconkai tó a horgászok körében országosan jegyzett, népszerű hely, amely a falusias 
jellegű Maconka városrészben található. Itt kiépíthető a rekreációs turizmus, falusias 
szálláshelyekkel. 
Találunk a városban néhány országos védelem alatt álló műemléki környezetű részt és 
műemléki épületet is, valamint három épületegyüttes áll helyi védelem alatt. A templomok 
magas száma, illetve a Mátraverebély és Bátonyterenye között található Szentkút 
zarándokhely potenciális célpontja a szakrális turizmusnak, amely fejlesztése kívánatos a 
településen. 
 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összefoglaló értékelése 

 
Amikor egy település fejlődési, fejlesztési lehetőségeit akarjuk meghatározni, fontos 
tisztában lenni azokkal a külső és belő tényezőkkel, amelyek lehetnek a fejlődés gátjai, de 
lehetnek azok motorjai is. ezeknek a külső belső tényezőknek a meghatározására a 
legalkalmasabb módszer egy SWOT analízis készítése. A SWOT elemzésben a hangsúlynak 
nem azon kell lennie, hogy mindenféle erősséget, gyengeséget, lehetőséget és veszélyt 
felsoroljunk, hanem inkább azon, hogy felismerjük azokat, amelyek kapcsolatban állnak 
azokkal a stratégiai célokkal, amelyeket el akarunk érni.  
Az alábbiakban Bátonyterenye vonatkozásában bemutatjuk az elkészített SWOT-analízist, 
amelyben a település fejlesztésének külső-belső tényezői 4 szempontból kerülnek 
bemutatásra és elemezésre. Mindez összhangban van a 2.1 fejezetben leírt helyzetelemző 
munkarészekkel. Bátonyterenye erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei az alábbi 
szempontok szerint kerültek elemzésre: 
1. Társadalom  
2. Települési infrastruktúra 
3. Gazdaság 
4. Fizikai környezet 
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3.1.2.1. Társadalom 
 

Erősségek Gyengeségek 

Több oktatási, művelődési célú intézmény 
jelenléte, elérhetősége 
Széles körű civil aktivitás, jelentős mennyiségű 
civil szervezet 
Hagyományos népi kultúra ápolása, tájház 

A szegregátumokban élők alacsony életminősége 
Fogyó népesség, magas elvándorlási mutatók 
Negatív természetes szaporodás 
A roma nemzetiségű népesség magas aránya 
A történelmileg kialakult városszerkezet miatt 
elkülönülő lakosság 

Lehetőségek Veszélyek 

A kertvárosi területek vonzóak lehetnek a 
betelepülni vágyóknak 
Közösségi kohézió erősítése 

A szegregáció fokozódása, a szegregátumokban élők 
életminőségének további romlása 
A lakosság megfogyatkozása, elöregedése 

 
A társadalom vonatkozásában a legnagyobb probléma Bátonyterenyén a lakosságszám 
folyamatos csökkenése. Ennek alapvetően két oka van, a magas elvándorlás, és a 
természetes fogyás. A számszerű adatokat figyelembe véve a természetes fogyás 10 éves 
időtávlatban folyamatosnak mondható, azonban nincsenek nagyobb ingadozások a 
tendenciában. Az elvándorlás viszont nagy léptékben nőtt egészen 2010-ig, innentől kezdve 
pedig nagy ingadozásokat mutat. Ennek oka, a munkalehetőségek hiánya, illetve az utóbbi 
időben megfigyelhető, hogy egyre nagyobb számban költöznek a településre más 
településekről az alacsony presztízsű lakosság közül. Ez a tendencia pedig azt eredményezi, 
hogy bizonyos településrészeken megfigyelhető az ott élők elvándorlása. A városvezetés 
alapvetően a munkahelyteremtésben látja a probléma megoldását, hiszen nagyobb cégek 
betelepülésével az itt élőknek is meglenne a megélhetésük, illetve az ország más részéről 
érkező szakemberek (főleg felső és középvezetők) is le tudnának telepedni akár családostól 
is. Ennek érdekében elképzelhetőnek tartja az önkormányzat, hogy beépítetlen kertvárosi 
területeket ajánljon fel a vállalkozások számára, akik szolgálati lakásokat építhetnének a 
dolgozók részére.  
Másik fontos tényező a helyi társadalom egységesítése szempontjából a közösségi kohézió 
erősítése. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb feladat a civil szervezetek – amelyből egyébként 
bőven van a településen – nagyobb fokú aktivizálása, valamint az egymás közötti 
együttműködés erősítése. Ebben az önkormányzat elkötelezett, és minden segítséget meg 
kíván adni a város érdekeit szolgáló kezdeményezéseknek.  
A lakosság elkülönülésének alapvetően fizikai okai vannak, hiszen a történelmileg kialakult 
városszerkezet a legnagyobb akadálya a máig meglévő, a városrészek közötti elkülönülésnek. 
Ennek megoldására mindenképpen szükség lenne a városrészek fizikai közelítésre 
egymáshoz, amely első lépésben a megfelelő vonalas összeköttetések kiépítését, majd a 
beépítetlen területek funkcióval történő ellátását jelentik.             
Mindezeken túl törekedni kell olyan közparkok, közterek, valamint közösségi terek 
létrehozására, ahol a lakosság együtt lehet, szórakozhat, és a kulturális igényeit kielégítheti.   
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3.1.2.2. Települési infrastruktúra 
 

Erősségek Gyengeségek 

Városi jellegű szolgáltatások sokrétűsége, 
jelenléte, megfelelő elérhetősége 
Sport és rekreáció lehetősége (uszoda, 
sportpályák) 
Jó közlekedési kapcsolat közúton, és vasúton is, 
közlekedési csomópont szerep 
Gondozott zöldterületek 
Kertvárosi jelleg a település több pontján is 
Városszerkezeti pozícióban szabad területek 
rendelkezésre állása, új városközpont kiépítésére 
Jól szervezett szociális ellátó rendszer 
Jól kiépített települési közműhálózat  

A városrészek összeköttetése nem megfelelő – a városi 
funkciók területekre történő szétszóródása 
Sok romlott állagú épület 
A kisebb utak nem megfelelő minőségűek 
Hiányos helyi közlekedés 
Leterhelt főutak 
Gyenge városmarketing 
Szegregátumok jelenléte 
Hiányos egészségügyi szakellátás 

Lehetőségek Veszélyek 

A kulturális intézményekben rejlő lehetőségek 
kihasználása 
Lakóterületek bővítési lehetősége 
Alközpontok fejlesztésében rejlő lehetőség 
A sportolási, rekreációs lehetőségek bővítése, 
alaposabb kihasználása 
A szegregációs területek felszámolása által a 
település egységesítésének lehetősége 

A városrészek egymástól való további elszigetelődése 
A szegregátum épületeinek további romlása 
A fejlesztések elmaradásával fokozódik a város 
széttagoltsága 
Nem épülnek meg a gyalogos utak, nem történik 
forgalomcsillapítás, és a forgalomirányítási fejlesztések 
elmaradnak 
Fejlesztési hiányában tovább romlik a közterületek, és a 
zöldterületek állapota 
Nem alakul ki karakteres alközpont 

 
A települési infrastruktúra fejlesztése szempontjából mindenképpen ki kell emelni a városi 
funkciók erősítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket. Ez a társadalom erősítése 
szempontjából is nagyon fontos szempont. Ezen a téren nagy számban fel lehet sorakoztatni 
előnyöket és hátrányokat is. Alapvetően elmondható, hogy a városi közmű infrastruktúra jól 
kiépített.  A víz-, a gáz-, a elektromos-, és a szennyvízhálózat kiépítettsége is 90% körüli, ami 
a gazdasági szereplők szempontjából előnyként jelentkezik.  
Bátonyterenye infrastrukturális fejlesztésének egyik fókuszpontja a települési úthálózat 
felújítása, valamint új utak építése. Ez mind a társadalmi széttagoltság, mind a gazdaság 
szereplői, mind a városi funkciók erősítése szempontjából lényeges tényező. Ennek 
következtében fontos a településrészek közötti összeköttetések megteremtése, az ipari 
területek megközelítésének javítása, valamint a kerékpárutak építése. ezzel összefüggésben 
javítani szükséges a közlekedésen is.      
Az humáninfrastruktúra kiépítettsége is jónak mondható, azonban itt mind az épületek fizikai 
állapota tekintetében, mind pedig a humán szolgáltatások terén fejlesztésekre van szükség. 
Az elmúlt években folyamatos volt az önkormányzati intézmények korszerűsítése, azonban 
energetikai korszerűsítésekre, felújításokra, illetve a hiányzó szolgáltatások beindítására 
szükség lesz az előttünk álló fejlesztési ciklusban. Van a településen egészségügyi szakellátás, 
ez azonban erősen hiányosnak mondható. A megoldást egy új egészségház építése 
jelentené.  
A városi és humán szolgáltatások területén szintén megjelenik a város széttagoltsága miatti 
probléma. Egyrészt több szolgáltatás duplán van jelen (Kisterenyén és Nagybátonyban is) 
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másrészt vannak olyan szolgáltatások, amelyek a lakóhelytől csak nagy távolságban érhetőek 
el. Ennek orvoslására feltétlenül közelíteni kell a településrészeket, és lehetőség szerint a 
központba integrálni minél több szolgáltatást. 
 

3.1.2.3. Gazdaság 
 

Erősségek Gyengeségek 

Ipari park és iparterület jelenléte 
Növekvő számú betelepülő vállalkozás 
A település körül jő minőségű erdők megléte 
 

Kevés munkalehetőség, magas munkanélküliségi ráta 
Rosszul megközelíthető iparterületek 
Alacsony gazdasági teljesítőképesség 
Gyenge minőségű mezőgazdasági földterületek 

Lehetőségek Veszélyek 

Közmunkaprogram hatékonyságának növelése 
Iparterületek fejlesztése 
A közlekedési csomóponti szerep kihasználása 
Új iparágak betelepítése 
Üzletközpontok, áruházak telepítése, amelyek 
túlmutatnak a városrészek vagy akár a város 
határain is 
Mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar 
megteremtése 

Az iparfejlesztésekhez nem kötődik az utak fejlesztése 
Munkahelyek hiányában tovább fogy a népességszám 
A lakosság nem megfelelő képzettsége miatt nem 
jönnek a vállalkozások a településre 
Államilag kevesebb finanszírozás jut a közmunka 
programokra 

 
A gazdaság alapvető színterei a település rendezési tervében nevesített gazdasági, ipari 
területek. Bátonyterenye esetében elmondható, hogy ezek a területek megvannak. Az elmúlt 
évek tendenciái alapján növekvő betelepülés látszik a vállalkozói oldalról, azonban ez még 
mindig kevés, hogy a munkahelyteremtés terén látható eredményekről lehessen beszélni. 
Ahhoz, hogy előrelépés legyen tapasztalható javítani szükséges a gazdasági területek 
megközelíthetőségét, rekultiválni szükséges a nagy számban jelen lévő – még a bányász 
korszakból hátra maradt – barnamezős területeket, valamint az oktatási, és képzési 
rendszert is összhangba kell hozni a gazdaság szereplőinek igényeivel. Az oktatás 
rendszerébe be kell hozni a duális képzést, valamint együtt kell működni a már betelepült 
cégekkel a gyakorlati képzések területén.  
Jelenleg szinte teljesen kihasználatlanok a Bátonyterenyét körülvevő erdőségekben rejlő 
lehetőségek. Ezt az adottságot mindenképpen érdemes lenne kihasználni az 
erdőgazdálkodás, valamint a faipar felfuttatásával.      
Nem szabad figyelmen kívül hagyni a gazdaság szempontjából az önkormányzat által 
irányított közmunkaprogramokat sem. Az utóbbi időszakban az állam is felismerte, hogy 
ezeknek a programoknak is az önfenntartás irányába kell elmozdulni, amelyet Bátonyterenye 
is igyekszik szorgalmazni. Ilyen közmunka a start mintaprogramok keretében megvalósuló 
mezőgazdasági közmunka, amelyet a növénytermesztésen túl ki lehet bővíteni az 
állattenyésztéssel, vagy az ezekre épülő feldolgozó ipari tevékenységekkel.  
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3.1.2.4. Fizikai környezet 
 

Erősségek Gyengeségek 

Idegenforgalmi vonzerők közelsége (Mátra-Bükk 
üdülőkörzet) 
Természetvédelmi terület jelenléte 
Műemlék épületek jelenléte 
Zagyva jelenléte 

Túlzott területi tagoltság 
A turisztikai attrakciók nem kellő kihasználtsága 
A meglévő természeti értékek, és műemléki épületek 
nem megfelelő ápolása 
A turizmust kiszolgáló szolgáltatások alacsony 
színvonala 
A széttagoltság miatt nincs egységes településkép 

Lehetőségek Veszélyek 

Maconkai tó 
A Kelet-cserháti kerékpárút közelségének 
kihasználása 
A Nógrádi Geopark közelségének kihasználása 
Salgótarján közelsége 
A természeti környezetre és a műemlékekre 
alapozott idegenforgalom megvalósítása 

Növekvő zaj- és porszennyeződés 
A turisztikai fejlesztésekkel az idegenforgalmi 
szolgáltatások köre nem bővül 

 
A településfejlesztés külső és belső tényezőinek vizsgálata során a fizikai környezet 
tekintetében meg kell különböztetni a természeti adottságok, illetve az épített környezet 
által adott tényezőket. Mindkét tényező leginkább az idegenforgalom, a turizmus 
szempontjából lehet fontos a település számára.  
Alapjában véve elmondható, hogy Bátonyterenye körbe van véve természetvédelmi 
területekkel, 4 hegység (Mátra, Karancs, Medves, Cserhát ) találkozásánál fekszik, közel 
vannak túraútvonalak, stb. A település mintegy középpontja, kiindulópontja lehetne ezeknek 
a turisztikai látnivalóknak, azonban sajnos ezt a szerepet közel sem tölti be. A legnagyobb 
probléma, hogy az ilyen irányú idegenforgalmi marketing nagyon kezdetlegesen van jelen a 
városban. Nincsenek meg azok az együttműködések, amelyek széles körben is lehetővé 
tennék a nem Bátonyterenyei látnivalók ajánlását a turisták számára. Az épített környezet 
tekintetében a fentebb leírtakon túl nehezíti a helyzetet, hogy a látnivalók, műemlékek 
többségét fel kellene újítani , és csak ezt követően tud turisztikai látnivalóként funkcionálni.         
 

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 
 
Általánosságban elmondható, hogy a településrendezésnek és az ehhez kapcsolódó 
szabályzatoknak, és dokumentumoknak alapvetően a településfejlesztést kell támogatnia, 
betartva a jogszabályi előírásokat. 
Bátonyterenyén a településrendezés tekintetében is a települési széttagoltság jelenti a 
legnagyobb problémát, ami problémaként jelentkezik a társadalmi, gazdasági fejlesztések 
megvalósítása során is. 
A településfejlesztés szempontjából legfontosabb településrendezési adottságok, és a 
fejlődés érdekében szükséges teendők az alábbiak: 
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Természeti adottságok: 
Bátonyterenye földrajzi fekvéséből adódóan sajátos helyzetben van. A Mátra, a Medves, a 
Karancs és a Cserhát találkozásánál fekszik, illetve a Zagyva folyó, és a Tarján-patak 
völgyében terül el. Mindennek köszönhetően gyönyörű környezet veszi körül a települést és 
mindez elérhető közelségben van. A turizmus szempontjából egy óriása adottságként 
tekinthetünk erre, azonban ez a mai napig nincs kellőképpen kihasználva. 
Ugyanakkor a településfejlesztés szempontjából mindenképpen nehézséget jelent, hogy 
Bátonyterenyén és környékén 4 tájvédelmi körzet is található, amely nevesítve van az 
Országos Településrendezési tervben. A Mátrai, és a Kelet-Cserhát, tájvédelmi körzet, vagy a 
Márkházapusztai fás legelő Természetvédelmi terület, és a Maconkai-Rét Természetvédelmi 
Terület közül a település közigazgatási határain belül csak az utóbbi van, azonban minden 
fejlesztésnél figyelemmel kell lenni az Országos Településrendezési Tervre is.       
A település fejlődése szempontjából, - mint ahogy azt már fentebb is írtuk – 
elengedhetetlen, hogy a kisterenyei és a nagybátonyi városrészek közelítése fizikailag is 
megtörténjen. Az ezzel kapcsolatos fejlesztéseknél, valamint a Maconkai-víztározó turisztikai 
célú fejlesztéseinél mindenképpen figyelemmel kell leni a Macinkai-Rét Természetvédelmi 
Területre, hiszen ez a közel 6 hektáros terület fekszik a legközelebb a fejlesztéssel érintett 
területekhez. 
A település külterületein összesen 3 Natura 2000 terület, amelyeknél szintén figyelemmel 
kell lenni a természetvédelmi előírásokra. Közvetlenebbül érinthetik viszont a település 
beruházásait a „Helyi jelentőségű védett értékek” megőrzésének szükségessége. A turizmus  
és a közösségi kohézió erősítése szempontjából kiemelt szerepe van a bátonyterenyei 
Gyürky-Solymossy-kastélynak, amelynek parkja szintén helyi védelem alatt álló természeti 
érték. Ez a parkban található különleges és egyedi fafajoknak köszönhető. Jó elképzelés, 
hogy a parkot közösségi színtérré kell alakítani, azonban ahhoz több nagyobb beruházást is 
meg kell valósítani. Mindezt úgy kell tenni, hogy a természeti értékek is megmaradjanak.  
 
Épített környezet: 
Fontos megemlíteni az országos és helyi védelem alatt álló épületeket is Bátonyterenyén, 
amelyekből szintén szép számmal találunk. Általánosságban elmondható, hogy ezeknek az 
épületeknek az ápolására is sokkal több figyelmet kellene fordítani. A településfejlesztés, 
ezen belül is a turizmus élénkítése szempontjából nagy szerep juthatna ezeknek az 
épületeknek. Évek óta várat magára a kastély turisztikai és közösségi célú hasznosítása, 
fejlesztése. A Szúpatakon található palócházak felújításával, és skanzen jellegűvé alakításával 
egyik állomása lehetne a hely a Szentkúti zarándoklatnak. A településen található 
templomok is rossz állapotban vannak azok felújítása turisztikai szempontból, illetve hitéleti 
szempontból is indokolt. Mindezek megvalósításához elengedhetetlen az egyházakkal való 
szorosabb együttműködés, hiszen minden ilyen jellegű fejlesztés csak az egyházi szereplők 
bevonásával képzelhető el.  
 
Zaj- és levegőszennyezés: 
A zaj- és levegőszennyezés szempontjából Bátonyterenye – Nógrád megyéhez hasonlóan – 
országos szinten is a kevésbé terhelt területek közé tartozik. Legnagyobb problémát a 
településen áthaladó 21-es és 23-as főútvonalak terheltsége, azaz az ott áthaladó 
gépjárműforgalom okozza, mind a zajszennyezés, mind a levegőszennyezés szempontjából. 
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Ennek javítása érdekében évek óta szorgalmazza a mindenkori városvezetés a települést 
elkerülő utak megépítését, amelyre az elkövetkezendő ciklusban reális esély van.  
A településen működik egy hulladékégető mű, amely mindenképpen kellemetlen a lakosság 
számára, és különösen a levegőszennyezés szempontjából. 
A település ipari parkjában, és egyéb ipari területein jelenleg nincs, olyan extrém 
környezetszennyező betelepült cég, amely nagyobb mértékű ipari környezetszennyezéssel 
járna. Általánosságban elmondható, hogy a jogszabályi előírások szigorodása miatt, az ilyen 
típusú környezetszennyezés csökkenő tendenciát mutat a településen. 
 
Zöldterületek: 
A zöldterületek fenntartása, és növelése szorosan összefügg a településfejlesztési 
elképzelésekkel. Elmondható, hogy ez az a terület, amely a településfejlesztési 
elképzeléseket inkább segíti, mint akadályozza. Bátonyterenye zöldfelületi ellátottsága a 
közcélú zöldfelületek, közkertek, közparkok tekintetében, azok nagyságát, számát, 
felszereltségét, színvonalát tekintve folyamatosan fejlődött az elmúlt években. Ugyanakkor a 
domborzati viszonyok adta adottságok miatt az egységes, nagyobb zöldterületek száma 
kevés.  
A települési széttagoltság, valamint a városi funkciók erősítésének igénye azonban további 
fejlesztési elképzeléseket generál a településen a zöldfelületek tekintetében. A városi 
környezet rendezettsége szempontjából a legfontosabb feladat a meglévő közterek, 
közparkok ápolása. Ezek közül a legnagyobb feladatot a kastély parkjának ápolása jelenti. 
Fontos megemlíteni a városban található játszótereket, amelyek több esetben felújításra 
szorulnak, illetve a szabványossági előírásoknak sem felel meg mindegyik. Az előzőekhez 
hasonlóan az önkormányzat feladata a kisebb parkok, műemlékek, temetők gondozása is.  
A városrészek közelítésének igénye több új elképzelést is generált a cél elérése érdekében, 
amelyek a zöldterületek növelésével járnak. Mindezek a fejlesztések a környezetvédelem, és 
természetvédelem szempontjain túl a városi funkciók megerősödését, bővítését is 
eredményezik. A településrészek közelítésének egyik leghatékonyabb eleme, ha az eddig 
beépítetlen területeken közparkokat, sétáló utakat, játszótereket alakítanak ki. Ezek az 
elképzelések jól beilleszthetőek egy városrehabilitációs projektbe is. 
A másik elképzelés, hogy a Zagyva-parton kerüljenek kialakításra pihenésre, szabadidő 
eltöltésére alkalmas zöldövezetek.  
A zöldterületek tekintetében meg kell említeni a település körül jelenlévő, nagyszámú, és 
értékes erdőterületeket. Ezek több esetben valamilyen túraútvonalat is magában foglal, ami 
a turizmus szempontjából jelent előnyt a település számára. Ugyanakkor a gazdaságfejlesztés 
szempontjából is értékesnek mondhatóak ezek a területek, hiszen az erdőgazdálkodásnak, 
valamint az erre épülő faiparnak adhat biztos alapot. Rövidtávon ez mindenképpen az 
erdőterületek csökkenését okozhatja, de megfelelő erdőgazdálkodással, és szabályozással 
meg lehet teremteni az egyensúlyt.      
 
Vonalas létesítmények: 
A vonalas létesítményeknek a településfejlesztés szempontjából a közutaknak, a vasútnak, 
illetve a kerékpárutaknak van jelentősége. A közutak tekintetében a legfontosabb, már 
említett feladat a településrészek közötti összeköttetés megteremtése, valamint a 23. számú 
főút kisterenyei városrészt elkerülő szakaszának megépítése. A gazdaságfejlesztés 
szempontjából fontos, hogy a gazdasági területek megközelíthetősége is biztosított legyen, 
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ami jelenleg nem kellőképpen megoldott, ugyanis az ipari parkot, és a 21. sz. út melletti ipari 
területeket is csak a 21. számú főút irányából lehet megközelíteni. A város felőli utak 
építését nagyban akadályozza a Zagyva, valamint a Hatvan-Salgótarján-Somoskóújfalu 
vasútvonal keresztezése. 
A tervek között szerepel minél több kerékpárút építése, amely jelenti mind a turisztikai célú, 
mind pedig a hivatásforgalmú kerékpárutakat. A város körül vannak jelenleg már nem 
használt vasútvonalak, amelyek mentén, illetve helyén turisztikai szempontból is vonzó 
kerékpárutat lehetne kiépíteni. Ugyanakkor szükséges lehet a belterületei részeken is 
kerékpárutak építése, mind a gazdasági területek irányába, mind pedig zöldterületek 
részeként.   
Megállapítható tehát, hogy az elkövetkezendő időszak egyik kiemelt településfejlesztési 
céljai közé tartoznak az útépítések. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy jelenleg is felújítás 
alatt van a 21. számú főút, amelyet Bátonyterenye térségében is 2x2 sávossá szélesítenek. A 
21. sz. főút korszerűsítésének célja, hogy Nógrád megyét és kiemelten Salgótarjánt 
bekapcsolja az ország infrastrukturális vérkeringésébe, ami Bátonyterenye számára is nagy 
előnyökkel jár. A fejlesztésnek köszönhetően a bátonyterenyei emberek számára csökken az 
autópálya elérésének ideje, a településen lévő, illetve a jövőben betelepülő vállalkozások 
számára is vonzóbb gazdasági környezetet fog jelenteni a város, hiszen biztonságosabban és 
gyorsabban lesz megközelíthető. nem utolsó sorban minden közlekedő a mostaninál egy 
sokkal jobb minőségű úton közlekedhet. A 21-es út szélesítése mellett különszintű 
csomópontok, turbó-körforgalmak, új gyalogos és kerékpáros aluljárók, a Szuha-patak felett 
új hidak, vadátjáró kerül kialakításra.  
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Az alábbi ábra a településfejlesztés és a településrendezés kapcsolatát az egyes szabályozási 
dokumentumok vonatkozásában mutatja be az országos szinttől a helyi szintig: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2003. évi XXVI. törvény Az 
Országos Területrendezési Tervről 

 

253/1997. (XII.20) 
Kormány rendelet 

 

314/2012. (XI.8) 
Kormányrendelet 

 

Rendezési típusú 
tervek 

Fejlesztési típusú 
tervek 

Nemzeti Fejlesztés-Országos Területfejlesztési 
Koncepció 2030 

1/2014 (I.03.) OGY határozat 

 

Országos Területrendezési Terv 
(OTrT) 

2003. évi XXVI. törvény 

 

Nógrád Megye Területfejlesztési 
Koncepciója 15/2014. (II. 27.) Kgy. 

határozat 
 

Nógrád Megye 
Területrendezési Terv 

29/2005. (XII. 01.) Kgy. rendelete 

Nógrád Megye Területfejlesztési 
Program 80/2014. (IX. 10.) Kgy. 

határozat 
 

Bátonyterenye Településfejlesztési 
Koncepciója 

179/2003 (IX.25.) Önk. határozat 

 

Bátonyterenye 
Területrendezési Terv 

 

Szabályozási Terv 
16/2004. (VI.25.) 

Helyi építés16/2004. 
(VI.25.)i szabályzat 

 

Bátonyterenye IVS  
2013 
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3.2. PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP 
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3.2.1. Problématérkép  
 
1. Települési széttagoltság,  
2. Sok beépítetlen terület 
3. Történelmileg kialakult kettős városközpont 
4. Településen belüli összekötő utak hiánya 
5. Szegregátumok magas száma 
6. Leromlott állapotú, barnamezős ipari területek 
7. Egészségügyi szakellátások hiánya 
8. Felújításra, energetikai korszerűsítésre szoruló önkormányzati intézmények 
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3.2.2. Értéktérkép 
 
1. Ipari park, ipari területek jelenléte 
2. Értékes erdőterületek jelenléte 
3. Horgászturizmus kiépítésének lehetősége (Maconkai-víztározó) 
4. Meglévő műemléki jellegű épületek turisztikai hasznosítása 
5. Falusias környezet, tájházak jelenléte 
6. Közlekedési csomópont jelleg 
7. Település körüli értékes természeti adottságok 
8. A kastély és parkjának közösségi célú hasznosítása 
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3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, 

térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 
 
A Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálás adatai alapján, Bátonyterenyén 5 
városrészt különítünk el. Ezen városrészek követik a történelmileg kialakult városrészek 
elnevezését. Történelmileg négy településből alakult ki Bátonyterenye: Kisterenye, Szúpatak 
Nagybátony, Maconka. A fentiek közül először Kisterenye és Szúpatak egyesült. A KSH 
lehatárolása szerint külön településrészt képeznek. Ezt követően Nagybátony egyesült a 
Maconkának nevezett településrésszel. Ebben az esetben már a KSH sem vette külön a 
Városrészeket, Nagybátony néven különíti el. Szorospatak a régi bányaterületet jelenti, 
amely a település határától távolabb fekszik. A KSH külön településrészként jelöli a 
külterületeket is. 
 
Az alábbi táblázat az 5 településrész KSH által kiadott 2011. évi Népszámlálás alapján 
közzétett adatait mutatja:  

Mutató megnevezése 
Bátonyterenye 

összesen 
1. 

Kisterenye 
2. 

Nagybátony 
3. 

Szorospatak 
4. 

Szúpatak 
Külterület 

Lakónépesség száma 12841 4925 7766 37 65 48 

Lakónépességen belül 0-
14 évesek aránya 

14,2 14,9 13,6 45,9 12,3 12,5 

Lakónépességen belül 15-
59 évesek aránya 

61,3 58,0 63,5 43,2 64,6 64,6 

Lakónépességen belül 60-
X évesek aránya 

24,4 27,0 22,9 10,8 23,1 22,9 

Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

22,1 24,0 20,6 68,8 45,2 29,0 

Felsőfokú végzettségűek a 
25 éves és idősebbek 
arányában 

10,2 12,0 9,1 5,9 2,2 8,1 

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 

Rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

43,2 45,4 41,8 68,8 57,1 32,3 

Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők és 
rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül 

14,7 16,5 13,5 56,3 23,8 16,1 

3.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
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Foglalkoztatottak aránya 
a 15-64 éves népességen 
belül 

52,3 49,8 54,0 27,8 38,3 63,9 

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 

44,0 45,3 43,3 58,3 55,2 32,0 

Állandó népesség száma – 
a mutató a település 
egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem 

13169 
     

Alacsony presztízsű 
foglalkoztatási 
csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

50,4 47,0 52,2 20,0 72,2 43,5 

A gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya 
lakónépességen belül 

55,6 59,3 53,1 75,7 67,7 43,8 

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

19,3 19,6 19,1 44,4 14,3 14,8 

Tartós munkanélküliek 
aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek 
aránya) 

10,1 10,9 9,7 0,0 14,3 0,0 

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 

 
A városrészek pontos lehatárolását és térbeli kiterjedését az alábbi áttekintő térkép mutatja: 
 
Kisterenye: 
 
Kisterenye a 21. számú és 23. számú főutak mentén kialakult település, amely sokáig a 
környék legnagyobb települése volt. A városrész fejlődését az 1857-ben megkezdett 
szénbányászat tette lehetővé, ekkor ugyanis a bányának köszönhetően nagyszámú 
betelepülések zajlottak. A településrész fejlődését segítette az is, hogy a MÁV első 
vasútvonala Hatvan-Losonc vonal keresztülhaladt rajta, így már korán bekapcsolódott a 
közlekedési hálózatba. 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 településrész ma döntően lakófunkció lát el, illetve gazdasági területekkel jellemezhető. 
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A lakófunkció tekintetében további 4 városrészt különíthetünk el. Ezek a Kossuth-telep és 
környéke, Chorin-telep, „Öreg” Kisterenye vagy régi „Falu”térsége, Kis-Maconka. 
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, elsősorban szabadon álló családi 
házas, kertvárosias beépítésű 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.  
Mindkét telep tekintetében elmondható, hogy kevés közszolgáltatás található itt. A Chorin-
telepen óvoda, sportpálya található, valamint itt van az egyházi oktatási intézmény is. A 
Kossuth telepen található a Munkaügyi központ. Ezeken kívül mindkét résznek kereskedelmi 
funkciója, és távolsági autóbusz megállója van.  
A településrész másik fontos körzete a régi „falu” rész, mely a korábban önálló Kisterenye 
központja volt. Kis és nagy telkes kertvárosi övezetes városrész erős történelmi gyökerekkel. 
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, a városrész templomai, és temetője, kulturális intézmények, és az egyik posta 
is. jelen állapot szerint a 23. számú főút kettészeli a településrészt, ami zavaró közlekedési 
forgalmat generál, illetve a levegő-, és a zajszennyezettség is jelentős. 
Kis-Maconka a 21-es főút keleti részén, illetve a 23. számú főút déli részén terül el. 
Alapvetően kertvárosias lakóterülethez tartozik, azonban itt található a Városi uszoda, 
benzinkút, és kereskedelmi üzletek is. 
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 3 szegregátum jelölhető ki, amelyek mindegyike a régi „Falu 
városrészben található a kastély környékén.   
A KSH mutatószámai alapján 4925-en élnek, mintegy 2042 lakásban. A lakások 
komfortfokozata a rosszabb a városi átlagnál, de nem kiugróan magas. A lakosság életkor 
szerinti megoszlása a városi átlagnak megfelelő bár az idősek száma inkább magasabb. A 
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foglalkoztatottság tekintetében magas az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya, azonban ez a mutató egész Bátonyterenyén is magas. Ugyanakkor 
a munkanélküliségi mutató a térséghez képest nem kimagaslóan rossz.  
 
Intézmények, infrastruktúra:  

 könyvtár 

 posta 

 II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 Városi Napsugár Óvoda 

 Városi Mesekert Bölcsőde 

 Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium 

 Bátonyterenyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

 sporttelep 

 vasútállomás 

 temető 

 háziorvosi rendelő 

 Ezüstfenyő Idősek Otthona 
Jelentős gazdasági szereplők: 

 Bátonyterenyei Ipari Park 
Turisztikai elemek: 

 Gyürky-Solymossy Kastély, és kastélypark 
Civilek: 

 Bátonyterenye Óvodásaiért Alapítvány 

 Bátonyterenye Város Sportegyesülete 

 Észak-Mátra Környezetvédelmi Egyesület 

 Kisterenyei Sportegyesület 

 Összefogás a Városért Egyesület 
 
 
 
 
 
 

Erősségek Gyengeségek 

Több oktatási, művelődési célú intézmény 
jelenléte, elérhetősége 
Városi jellegű szolgáltatások sokrétűsége, 
jelenléte, megfelelő elérhetősége 
Sport és rekreáció lehetősége (uszoda, 
sportpályák) 
Jó közlekedési kapcsolat közúton, és vasúton is, 
közlekedési csomópont szerep 
Kertvárosi jelleg 
Iparterület jelenléte 
Növekvő számú betelepülő vállalkozás 
Műemlék épületek jelenléte 
 

Negatív természetes szaporodás 
A roma nemzetiségű népesség magas aránya 
A történelmileg kialakult városszerkezet miatt 
elkülönülő lakosság 
A kisebb utak nem megfelelő minőségűek 
Hiányos helyi közlekedés 
Leterhelt főutak 
Szegregátumok jelenléte 
Rosszul megközelíthető iparterületek 
Túlzott területi tagoltság 
A turisztikai attrakciók nem kellő kihasználtsága 
A meglévő természeti értékek, és műemléki épületek 
nem megfelelő ápolása 
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Lehetőségek Veszélyek 

A kertvárosi területek vonzóak lehetnek a 
betelepülni vágyóknak 
Közösségi kohézió erősítése 
A kulturális intézményekben rejlő lehetőségek 
kihasználása 
Lakóterületek bővítési lehetősége 
Alközpontok fejlesztésében rejlő lehetőség 
A sportolási, rekreációs lehetőségek bővítése, 
alaposabb kihasználása 
A szegregációs területek felszámolása által a 
település egységesítésének lehetősége 
Iparterületek fejlesztése 
A közlekedési csomóponti szerep kihasználása 
Új iparágak betelepítése 
Műemlékekre alapozott idegenforgalom 
megvalósítása 

A szegregáció fokozódása, a szegregátumokban élők 
életminőségének további romlása 
A lakosság megfogyatkozása, elöregedése 
A városrészek egymástól való további elszigetelődése 
A szegregátum épületeinek további romlása 
Nem épülnek meg a gyalogos utak, nem történik 
forgalomcsillapítás, és a forgalomirányítási fejlesztések 
elmaradnak 
Fejlesztési hiányában tovább romlik a közterületek, és a 
zöldterületek állapota 
Nem alakul ki karakteres alközpont 
Az iparfejlesztésekhez nem kötődik az utak fejlesztése 

 
Nagybátony: 
 
Nagybátony is a bányászatnak köszönheti fejlődését. 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 KSH általi lehatárolás alapján Nagybátony és Maconka egy 
városrészként kezelendő, azonban a két településrész térben is jól elkülöníthető egymástól.  
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A mai városközpont és a Mátra lakótelep Nagybátony északi részén, Maconka keleti lejtőjén, 
a két városrész összekötésének erősítéseként jött létre. Itt található a polgármesteri hivatal, 
a járási hivatal, posta, óvoda. 
Bátonyterenye legnagyobb összefüggő lakótelepe az ’50-es és ’60-as években épült. A 
Nagybátony magjának számító településrész 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. A településrészen iskolák, művelődési központ, egészségház, 
sporttelep, szociális ellátás intézményei, valamint több élelmiszer jellegű üzletlánc is 
található. A Maconkai templom, valamint a Maconkai-víztározó, mint turisztikai látnivalók is 
itt találhatóak. A víztározó idegenforgalmi szempontból jelentősebb, kihasználtsága 
országosan is jónak mondható, azonban a közeljövőben több fejlesztést is el kell végezni, 
illetve növelni kell a szolgáltatások számát és színvonalát. 
Említést érdemel a Zagyavapart településrész, amely a 21. sz. főút és a vasút által határolt 
terülten fekszik, amit északról délre kettészel a Zagyva. A beépített városrészek hol a bal, hol 
a jobb partján épültek meg. Itt található 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. Ebben a 
településrészben van továbbá a vasútállomás, amely igen kedvezőtlen helyre lett telepítve, 
autóbusz-pályaudvara, Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája, benzinkút, valamint a régi 
városháza.  
A Dózsa-telep Bátonyterenye új építésű városrésze, ami Nagybátonytól délre, Pásztó 
irányában a vasút mellett került kialakításra. szabályosan kialakított telkek jellemzik, de nincs 
a településrészben közpark, közkert.  
A megművelt mezőgazdasági területen kívül idős erdők övezik a lakóterületet a Kecskés-
patak völgyében.  
Ezen rész közvetlen folytatása Nagybátony régi városközponti része és a Felsőlengyend-
puszta. Itt kialakultak a lakossági szolgáltatások (pl.: iskolák, óvodák, rendelő, gyógyszertár, 
szociális létesítmény, boltok) azonban ezek egy része mára funkcióját vesztette, illetve 
áttelepítésre kerültek. A településrészen található egy Katolikus templom. 
A KSH általi adatok elemzésekor elmondható, hogy a 7766 fős lakosságszám a 
legmagasabbat jelenti a településrészek közül. A lakóépületek száma 3584 db lakóingatlan, 
amelyből az alacsony komfortfokozatúak aránya jobbnak mondható a városi átlagtól. A 
foglalkoztatási mutatók minden tekintetben a városi átlagnak megfelelőek, nincsenek 
kimagaslóan rossz értékek. Az iskolai végzettség tekintetében is a városi átlagot közelítik a 
mutatók, bár a felsőfokú végzettségűek elmaradnak a bátonyterenyei átlagtól.  
 
Intézmények, infrastruktúra:  

 művelődési ház 

 Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat 

 háziorvosi rendelő 

 Kistérségi Szociális Központ 

 Bátonyterenye Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Pedagógiai Szakszolgálat, Bartók Béla Tagintézmény  

 Bátonyterenye Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Pedagógiai Szakszolgálat, Kossuth Lajos Tagintézmény 
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 Bátonyterenye Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Pedagógiai Szakszolgálat, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 Bátonyterenye Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat 

 Városi Őzike Óvoda 

 Városi Csupafül Óvoda 

 Városi Tölgyfa Óvoda 

 Városi Napsugár Bölcsőde 

 BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium 

 posta 

 temető 

 Polgármesteri Hivatal 

 Bátonyterenyei Járási Hivatal 

 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 Bátonyterenye BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

 sporttelep 

 játszótér 
Jelentős gazdasági szereplők: 

 Viessmann Modellgyártó Kft. 

 Mátra Fűtőber Kft. 

 kiskereskedelmi üzletláncok (Lidl, Penny, stb.) 
Turisztikai elemek: 

 templomok 

 Maconkai tó 
 
Civilek: 

 Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány 

 Nagybátonyi Sport Club 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erősségek Gyengeségek 

Több oktatási, művelődési célú intézmény 
jelenléte, elérhetősége 
Városi jellegű szolgáltatások sokrétűsége, 
jelenléte, megfelelő elérhetősége 
Városszerkezeti pozícióban szabad területek 
rendelkezésre állása, új városközpont kiépítésére 
Jól szervezett szociális ellátó rendszer 
Jól kiépített települési közműhálózat 
Zagyva jelenléte 

A történelmileg kialakult városszerkezet miatt 
elkülönülő lakosság 
A városrészek összeköttetése nem megfelelő – a városi 
funkciók területekre történő szétszóródása 
Hiányos helyi közlekedés 
Hiányos egészségügyi szakellátás 
Kevés munkalehetőség, magas munkanélküliségi ráta 
A meglévő természeti értékek, és műemléki épületek 
nem megfelelő ápolása 
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Lehetőségek Veszélyek 

Lakóterületek bővítési lehetősége 
Alközpontok fejlesztésében rejlő lehetőség 
Iparterületek fejlesztése 
Maconkai tó 
A természeti környezetre és a műemlékekre 
alapozott idegenforgalom megvalósítása 
 

A lakosság megfogyatkozása, elöregedése 
A városrészek egymástól való további elszigetelődése 
A fejlesztések elmaradásával fokozódik a város 
széttagoltsága 
Fejlesztési hiányában tovább romlik a közterületek, és a 
zöldterületek állapota 
Nem alakul ki karakteres alközpont 
Munkahelyek hiányában tovább fogy a népességszám 
Növekvő zaj- és porszennyeződés 
A turisztikai fejlesztésekkel az idegenforgalmi 
szolgáltatások köre nem bővül 

 
Szorospatak: 
 

 
 
Szorospatak gyakorlatilag a bányászat beindulásának köszönheti létrejöttét. 
Bátonyterenyétől délre, a város határától távol a bányaterülethez közel jött létre a 
lakóövezet. Többnyire vályogházak találhatóak itt, amelyekből kiemelkednek a kétszintes 
kőépületek. A lakosságszámba beletartoznak a Szorospatakhoz vezető út két oldalán 
található Alsó-, és Felső-Katalinon, valamint a Szarisznyón élők is. Mára a lakóépületek 
többsége elhagyatott, leromlott állapotú. Két közösségi használatra alkalmas 
épület/építmény található itt az erdei iskola, vagy ifjúsági tábor, illetve a sportpálya. az 
ifjúsági tábor jelenleg nem működik, nagyszabású felújításra lenne szükség, hogy újra 
látogatókat tudjon fogadni. A sportpályán kisebb rendezvények előfordulnak. A területen 
található kereskedelmi, szolgáltató épületek egyike sem működik. 
A terület lakásállomány mindösszesen 18 db, amely összesen 37 fő lakót jelent. Az itt élők 
többsége az alacsony presztízsű lakosság közé tartozik, a lakások tekintetében a komfort 
nélküli, vagy félkomfortos lakások aránya 90%-on felüli. A munkanélküliek aránya 44,4% 
feletti. Szinte minden mutató tekintetében ez a városrész Bátonyterenye legelmaradottabb 
településrésze. 
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Intézmények: nincs 
Jelentős gazdasági szereplők: nincs 
Turisztikai elemek: 

 ifjúsági tábor 
Civilek: nincs 
 

Erősségek Gyengeségek 

Rekreáció (ifjúsági tábor jelenléte) 
 

Alacsony életminőség 
Fogyó népesség 
A roma nemzetiségű népesség magas aránya 
Sok romlott állagú épület 
A kisebb utak nem megfelelő minőségűek 
Hiányos helyi közlekedés 
Kevés munkalehetőség, magas munkanélküliségi ráta 
Alacsony gazdasági teljesítőképesség 

Lehetőségek Veszélyek 

A sportolási, rekreációs lehetőségek bővítése, 
alaposabb kihasználása 
A szegregációs területek felszámolása által a 
település egységesítésének lehetősége 
Közmunkaprogram hatékonyságának növelése 
Iparterületek fejlesztése 
Üzletközpontok, áruházak telepítése 
Salgótarján közelsége 

A szegregáció fokozódása, a szegregátumokban élők 
életminőségének további romlása 
A lakosság megfogyatkozása, elöregedése 
A városrészek egymástól való további elszigetelődése 
A szegregátum épületeinek további romlása 
A fejlesztések elmaradásával fokozódik a város 
széttagoltsága 
Fejlesztési hiányában tovább romlik a közterületek, és a 
zöldterületek állapota 
Munkahelyek hiányában tovább fogy a népességszám 
Államilag kevesebb finanszírozás jut a közmunka 
programokra 

 
Szúpatak: 
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Szúpatak adottságait tekintve valamivel jobb helyzetben van, mint Szorospatak. Szúpatak 
szintén a településtől távolabb, nyugati irányban található, azonban ez már nem 
bányaterület. Szúpatak az egyik legrégebben lakott része a mai Bátonyterenyének. A 
településszerkezet szempontjából kertvárosias családi házas övezet, amely 20. század eleji 
hangulatot idéz. Az ingatlanok, kertek a tulajdonos igényétől függően rendezettek vagy 
rendezetlenek. A településrészen nincsenek közterületek, közparkok, jelentőségét az itt 
található műemléki evangélikus templom, valamint a körülötte lévő, mintegy tucat még jobb 
állapotban lévő palócház adja. Annak érdekében, hogy turisztikailag hasznosítani lehessen 
akár a templomot, akár a tájházakat jelentős beruházásokra, felújításokra lenne szükség. 
Szúpatakon mintegy 65 fő lakik, a lakásállomány 48. A komfort nélküli, vagy félkomfortos 
lakások száma közel 70%-os, ami a Bátonyterenyei átlag közel 7-szerese. A munkanélküliségi 
mutatók viszont alul maradnak a városi átlagon (14,3%), azonban a foglalkoztatottak 
legnagyobb része alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokba tartozik. 
Szúpatak kitörési pontját mindenképpen a szakrális turizmus, egy tematikus útvonal 
kiépítése, illetve a tájházak adta idegenforgalmi vonzerő kihasználása adhatja. 
 
Intézmények: nincs 
Jelentős gazdasági szereplők: 

 kisebb kiskereskedelmi egységek 
Turisztikai elemek: 

 palócházak 

 evangélikus templom 
Civilek: nincs 
 

Erősségek Gyengeségek 

Hagyományos népi kultúra ápolása, tájház 
Gondozott zöldterületek 
Kertvárosi jelleg 
Jó minőségű erdők megléte 
Műemlék épületek jelenléte 

Fogyó népesség, magas elvándorlási mutatók 
Negatív természetes szaporodás 
A történelmileg kialakult városszerkezet miatt 
elkülönülő lakosság 
A városrészek összeköttetése nem megfelelő – a városi 
funkciók területekre történő szétszóródása 
Sok romlott állagú épület 
A kisebb utak nem megfelelő minőségűek 
Hiányos helyi közlekedés 
Kevés munkalehetőség, magas munkanélküliségi ráta 
Túlzott területi tagoltság 
A turisztikai attrakciók nem kellő kihasználtsága 
A meglévő természeti értékek, és műemléki épületek 
nem megfelelő ápolása 

Lehetőségek Veszélyek 

A kertvárosi területek vonzóak lehetnek a 
betelepülni vágyóknak 
Közösségi kohézió erősítése 
Lakóterületek bővítési lehetősége 
Alközpontok fejlesztésében rejlő lehetőség 
A természeti környezetre és a műemlékekre 
alapozott idegenforgalom megvalósítása 
 

A lakosság megfogyatkozása, elöregedése 
A városrészek egymástól való további elszigetelődése 
Fejlesztési hiányában tovább romlik a közterületek, és a 
zöldterületek állapota 
Nem alakul ki karakteres alközpont 
A turisztikai fejlesztésekkel az idegenforgalmi 
szolgáltatások köre nem bővül 
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Külterületek: 
 
A külterületek a város határain kívül eső mezőgazdasági, illetve ipari területeket jelenti, 
valamint a településrészek közé beékelődő beépítetlen területeket. A külterületen élők 
lakosságszáma az 50 főt sem éri el a lakásállomány pedig a 30-at sem. Ezen belül nagyon 
magas – több mint 50% - a komfort nélküli, vagy félkomfortos lakások aránya. 
 

3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

 
Bátonyterenyén a 2011. évi népszámlálás adatai alapján 5 szegregátum található. Fontos 
megjegyezni, hogy a szegregátumok száma a 2001. évi Népszámláláshoz viszonyítva nőtt.1 A 
szegregátumok közül 3 a kisterenyei városrészen, 2 pedig a nagybátonyi városrészen 
helyezkedik el. Ezeken felül vannak az úgynevezett szegregációval veszélyeztetett területek, 
amelyekből több is található Bátonyterenyén a KSH adatai alapján. 
Az alábbiakban a szegregátumok mutatószámai összesítve kerületek elemzésre: 
 
Lakónépesség: 
Míg a város népessége elöregedő, a szegregátumok lakossága fiatalosnak mondható, kivéve 
a 5. szegregátumot, ahol a 0-14 évesek aránya csak 23%, amely a város átlagához közelít 
(14,2%). A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 15-59 éveseken 
belül a városi átlaghoz (22,1%) képest a szegregátumokban rendkívül magas, 47,5-80,5%.   
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a megyében az egyik legalacsonyabb (10,2%). 
A szegregátumok közül pedig kettőben ez az arány 0. 
 
Lakásállomány: 
A szegregátumokon belül csak Szorospatakon található bérlakás, tehát a lakásállomány nagy 
része magántulajdonban van. A bérlakások maradéka a városban elszórtan helyezkedik el.  
Lakbérhátraléka a bérlakásokban lakók 60%-nak van, vízdíjhátraléka az egész városra vetítve 
a háztartások 25%-nak.  A szegregátumokra vonatkozóan Szorospatakon az összes ingatlan 
önkormányzati bérlakás. A Várhegy-Dankó utcán illetve a Nyárjas-Legyendi-Mátrai úton az 
összes ingatlan magántulajdonban van. 
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a közelmúlt fejlesztéseinek köszönhetően jónak 
mondható a város egészét nézve (10,5%), az arány a szegregátumokban is javuló tendenciát 
mutat, de a városi átlaghoz képest még mindig többszöröse (29,4-71,4%).    

                                                      
1 Megjegyzendő, hogy a 2001. és a 2011. évi népszámlálási adatok alapján számított szegregációs mutató KSH 

általi értékelésében eltérés mutatkozik az alábbiak szerint: 2001. évi népszámlálási adatok alapján a 
szegregációs mutató értékelése: Azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. Amennyiben a mutató értéke meghaladta az 50%-ot abban 
az esetben a terület szegregátumnak, míg 40-49%-os szegregációs mutató érték között a terület szegregációval 
veszélyeztetett területnek volt minősítve. 2011. évi népszámlálási adatok alapján a szegregációs mutató 
értékelése: A fenti számítási módhoz képest eltérést jelent, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 10. 
számú melléklete szerint a Járásszékhely város, így Bátonyterenye település esetében amennyiben a 
szegregációs mutató értéke eléri, illetve meghaladja a 35%-ot abban az esetben a terület már szegregátumnak 
minősül, míg 30-34%-os szegregációs mutató esetén a településrész szegregációval veszélyeztetett területnek 
minősül. 
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Foglalkoztatás: 
Bátonyterenyén a regisztrált munkanélküliek száma 636 fő, melyből tartósan 77 fő nem 
rendelkezik állással2. Ezek a számok is azt a tényt mutatják, mely szerint a város és a 
kistérség az országban az egyik legnagyobb munkanélküliségi rátával rendelkező település.   
A KSH 2013-as adatai alapján 1048 fő részesül rendszeresen szociális segélyben, továbbá 
147-an kapnak gyermekvédelmi támogatást.  
A szegregátumok lakossága között jóval alacsonyabb a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül, mint a városi arány, egyedül az 5. szegregátum közelíti meg azt 
valamelyest. 
 
Közmű-ellátottság: 
Az alábbi táblázat mutatja be, hogy a közművekkel nem megfelelően ellátott területek 
tulajdonképpen a szegregátumok, és csak néhány kisebb utca nem rendelkezik megfelelő 
közműellátottsággal.   

 
 Azon utcák, ahol részben, vagy 

egészben nem találhatók 
A városrészek nevei, ahol az utcák 
találhatók 

Vezetékes víz 
Alsó-Felső Katalin, Felső Lengyend, 
Nyárjas 

Nagybátony 

Áram - - 

Közvilágítás Rezeda Nagybátony 

Szennyvíz-csatorna Alsó-Felső Katalin, Szorospatak Nagybátony 

Gáz 

Alsó-Felső Katalin, Felső Lengyend, 
Mátrai út, Nyárjas út, Szorospatak, 
Hunyadi út, Rákóczi út, Nemti út, 
Várhegy út, Dankó út, Gyula akna, 
Erzsébet út 

Nagybátony, Kisterenye 

Pormentes út 
Béke közök, Felsőtelepi út, Viola, 
Rezeda u., Végvári út, Szilas út 

Nagybátony 

Forrás: Bátonyterenye IVS 2013. 
 
A helyzet az elmúlt évtizedben sokat javult. A 90-es évek végén a város szennyvízvezeték 
ellátottsága rendkívül alacsony volt, de az NFT I. keretében megvalósult beruházásoknak 
része volt a város szennyvízellátottságának megoldása. A 2013-as KSH adatok alapján a 
városban a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya 83% volt. 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya a fejlesztést követően, 2006-
ban 90 %. Alsó- és Felső Katalin valamint Szorospatak, ahol nincs szennyvízvezeték, 
külterületek, és a szennyvízvezeték kiépítése a nagy távolság miatt nem gazdaságos. Alsó-
Katalint a közelmúltban felszámolták, Szorospatakon pedig akkor lehetséges a beruházás, ha 
a gerincvezetéket magántőke bevonásával alakítják ki. Máskülönben az egy főre jutó 
beruházási összeg irreálisan magas lenne. 
 

                                                      
2
 www.afsz.hu 2015. január 20-i adatok 
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Időszak 

Közüzemi 
ivóvízvezeték-
hálózatba 
bekapcsolt lakások 
száma (db) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-
hálózatba 
(közcsatorna-
hálózatba) 
bekapcsolt lakások 
száma (db) 

Háztartási 
villamosenergia 
fogyasztók száma 
(db) 

Háztartási 
gázfogyasztók száma 
(db) 

2013. év 5142 4763 5955 4169 

Forrás: www.ksh.hu 
 
Jövedelmi viszonyok: 
A rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a teljes 
város tekintetében is nagyon magas (43,2%), a szegregátumokban viszont mindenhol ennél 
magasabb értékkel találkozunk (53,8-73,5%). 
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a városban viszonylag magas (14,7%) és 
ennek legnagyobb részét a szegregátumokban élők adják, ahol viszont 45% körüli átlaggal 
számolhatunk. 
 
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 
hátrányok, iskolai, képzettségbeli, és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, 
és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 
rendszerváltást követően a munkahelye megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-
piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti 
ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő 
ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A 
mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási 
körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység 
szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a 
gyermekszegénység. 
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő 
körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való 
tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma. 
 
A KSH által meghatározott lehatárolások alapján 4 csoportban elemezzük a 
szegregátumokat.  
1. A fentiek alapján beszélhetünk olyan szegregátumokról, ahol a szegregációs mutató eléri a 
35%-ot, azaz a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők, és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri a 35 %-ot. Ezek a 
szegregátumok a 2-es, 3-as, és 5-ös szegregátumok.  
2. Beszélhetünk olyan területekről, ahol a szegregációs mutató a 30%-ot éri el. Ilyen 
szegregátum a 4. szegregátum, amely szegregációval veszélyeztetett terület. 
3. Van olyan szegregátum amelynek esetében a szegregátum egyes részei 30%-os 
szegregációs mutatóval, más részei pedig 35%-os szegregációs mutatóval rendelkezik. Ilyen 
terület az 1. szegregátum.  
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4. Ebbe a csoportba azok a területek tartoznak, amelyek nem igazi szegregátumok, hiszen a 
lakosságszám nem éri el az 50 fős szegregációs értékhatárt, azonban az iskolai végzettséggel, 
és a munkajövedelemmel kapcsolatos mutatók alapján azok lennének. 
 
A szegregátumok térképi elhelyezkedését az alábbi ábrák mutatják, mind a 30%-os mind 
pedig a 35%-os szegregációs mutatókkal rendelkező területek vonatkozásában 
 

 
 
A szegregátumok számszerű adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
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30% Szegregációs mutatót elérő szegregátumok 
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Lakónépesség száma 12841 483 55 164 126 126 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,2 24,4 23,6 31,7 24,6 23,0 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,3 57,1 61,8 60,4 53,2 63,5 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,4 18,4 14,5 7,9 22,2 13,5 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

22,1 57,2 52,9 75,8 52,2 47,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 

10,2 1,3 3,0 1,2 2,4 2,7 

Lakásállomány (db) 5715 195 19 41 62 48 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 12,7 43,1 26,3 65,9 58,1 41,7 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

43,2 55,4 73,5 70,7 61,2 53,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

14,7 38,8 44,1 54,5 35,8 38,8 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

52,3 41,3 23,7 27,6 36,5 44,2 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 44,0 49,2 61,1 55,6 53,1 38,6 
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Állandó népesség száma 
A mutató a település egészére állítható elő, 
a településrészekre, akcióterületekre, 
szegregátumokra nem 

13169 
     

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával 
rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség 
körében 

22,1 57,2 52,9 75,8 52,2 47,5 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év 
felettiek körében 2011-ben 

10,2 1,3 3,0 1,2 2,4 2,7 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak aránya 2011-
ben (7,8,9 kategóriájú foglalkoztatási 
főcsoportúak/foglalkoztatottak) 

50,4 71,2 44,4 75,9 74,1 63,2 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 2011-ben 

55,6 65,8 60,0 59,1 63,5 69,0 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi 
ráta) 

19,3 24,2 59,1 56,7 41,3 2,6 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek aránya) 

10,1 15,8 36,4 23,9 28,3 2,6 

Magas azon aktív korúak (15-59 éves) 
aránya, akiknek 2011-ben a 
jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy 
helyi támogatás volt 
A 2011. évi népszámlálás során 
jövedelemforrás nem került felvételre ezért 
a mutató nem állítható elő 

      

A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon 
belül 2011-ben 

10,5 38,1 29,4 65,0 56,3 40,5 

Maximum egy szobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül, 2011-ben 

9,3 8,8 5,9 12,5 39,6 21,4 

 
35% Szegregációs mutatót elérő szegregátumok 

Mutató megnevezése 
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Lakónépesség száma 12841 221 55 148 67 126 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya 

14,2 25,3 23,6 34,5 32,8 23,0 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya 

61,3 56,1 61,8 58,8 53,7 63,5 

Lakónépességen belül 60-X évesek 
aránya 

24,4 18,6 14,5 6,8 13,4 13,5 
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Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

22,1 72,6 52,9 80,5 58,3 47,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 

10,2 1,5 3,0 0,0 0,0 2,7 

Lakásállomány (db) 5715 80 19 36 25 48 

Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya 

12,7 51,3 26,3 72,2 68,0 41,7 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

43,2 62,9 73,5 69,0 58,3 53,8 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon 
belül 

14,7 47,6 44,1 56,3 38,9 38,8 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

52,3 34,8 23,7 29,7 37,5 44,2 

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya 

44,0 54,4 61,1 53,8 36,8 38,6 

Állandó népesség száma 
(A mutató a település egészére 
állítható elő, a településrészekre, 
akcióterületekre, szegregátumokra 
nem) 

13169 
     

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával 
rendelkezők aránya a 15-59 éves 
népesség körében 

22,1 72,6 52,9 80,5 58,3 47,5 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év 
felettiek körében 2011-ben 

10,2 1,5 3,0 0,0 0,0 2,7 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak aránya 
2011-ben (7,8,9 kategóriájú 
foglalkoztatási 
főcsoportúak/foglalkoztatottak) 

50,4 78,7 44,4 77,8 73,3 63,2 

A gazdaságilag nem aktív népesség 
aránya a lakónépességen belül 2011-
ben 

55,6 72,9 60,0 57,4 65,7 69,0 

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

19,3 21,7 59,1 57,1 34,8 2,6 

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya) 

10,1 11,7 36,4 22,2 26,1 2,6 

A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 2011-ben 

10,5 47,8 29,4 71,4 57,9 40,5 

Maximum egy szobás lakások aránya a 
lakott lakásokon belül, 2011-ben 

9,3 11,6 5,9 14,3 31,6 21,4 

 
Szegregátumok elemzése: 
 
Az 1. csoportba tartozik a 2.; 3.; és 5. szegregátum, amelyek mindegyike a Kisterenyei 
városrészben helyezkedik el, és fizikailag is nagyon közel vannak egymáshoz.     
 

2. szegregátum (Vasút út - névtelen utca - Árpád út - Rákóczi út) 
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A mutatók alapján a legkisebb lakosságszámú szegregátum, a lakónépesség 55 fő, amelynek 
kor szerinti megoszlása a Bátonyterenyei átlaghoz hasonló, sőt még az öregségi mutatók 
tekintetében jobb is, hiszen mindössze 14,5% a 60 év felettiek aránya.  
A végzettség tekintetében magas a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 
(52,9%), és alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya (3%). Azért nem nevezhető kiugróan 
rossz adatnak, mert ezek a mutatók általában véve a szegregátumokban jóval alatta 
maradnak a városi átlagnak.  
A lakosságszám alapján természetesen ebben a szegregátumban a legkisebb a 
lakásállomány, mindössze 19 db lakóépületet jelent. A komfortfokozat tekintetében, viszont 
az itt található lakóingatlanok kevesebb mint 30%-a az, amely komfortfokozat nélküli 
szemben a többi szegregátum 50-70%-os arányával.    
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya (73,5%), valamint a 
munkanélküliek aránya (59,1%) ezen a területen kiugróan magas, hiszen a gazdaságilag nem 
aktív népesség aránya is magas (60%).  
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3. szegregátum (Dankó út mindkét oldala - Dankó úttól Várhegy út mindkét oldala északi 
irányba) 

 
 
A mutatók alapján a második legnagyobb lakosságszámú szegregátum (148 fő). A 
lakónépesség kor szerinti megoszlása alapján látható, hogy kiugróan magas a 14 évesnél 
fiatalabb korosztály, amely alacsony presztízsű lakosság jelenlétére utal. 
 Ez támasztják alá az iskolázottsági mutatók, hiszen a a csak általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya (80,5%), a felsőfokú végzettségűek pedig nincsenek a területen.  
A lakásállomány 36 db lakóépületet jelent, amelyek közül kiugróan magas a az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya (72,2%), amelyek közül – néhány kivételtől eltekintve – 
szinte mindegyik komfortfokozat nélküli vagy félkomfortos lakás. 
 A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya (69%), a munkanélküliek aránya 
(57,1%). Mindkettő kiugróan magas érték, hiszen a gazdaságilag nem aktív népesség aránya 
is magas (57,4%).  
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5. szegregátum (Rákóczi út - Ady Endre út - Kúria út) 

 
 
A szegregátum lakosságszáma 126 fő. A lakónépesség kor szerinti megoszlásánál itt is 
jelentkezik a 14 évesnél fiatalabb korosztály magas aránya (23%), amely alacsony presztízsű 
lakosság jelenlétére utal. 
 Az iskolázottsági mutatók tekintetében itt a legalacsonyabb a csak általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya (47,5%), bár a városi mutatótól (22,1%) ez is bőven 
elmarad. A felsőfokú végzettségűek 2,7%-ban vannak.  
A lakásállomány 48 db lakóépületet jelent, amelyek közül az alacsony komfortfokozatú 
lakások aránya (41,7%), amely közül szinte mindegyik komfortfokozat nélküli vagy 
félkomfortos lakás. 
 A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya is itt a legalacsonyabb (58,3%), 
ez azonban még mindig fölötte van települési átlagnak. A munkanélküliek aránya kiugróan 
alacsony mindössze (2,6%), ami a települési értéktől (19,3%) is jóval pozitívabb mutató.  
 
Az 2. csoportba tartozik a 4. szegregátum, amely a Nagybátonyi városrészben helyezkedik el 
a Zagyvapartnak is nevezett településrészen. A területen mindössze egy parcella érintett a 
35%-os mutatóval ezért ezt a szegregátumot a 30%-os mutatók alapján elemezzük.     
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4. szegregátum (Béke út északi része az Orgona utcától nyugatra - Béke út déli része a 
vasúttól a második keresztutcáig nyugatra) 

 
 
A szegregátum lakosságszáma 126 fő. A lakónépesség kor szerinti megoszlásánál a többi 
szegregátumra is jellemző mutatók láthatóak. A fiatalok aránya a települési átlaghoz képest 
magasabb (24,6%) 
 Az iskolázottsági mutatók tekintetében a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya (52,2%), ami szintén hasonló a többi szegregátumhoz. A felsőfokú végzettségűek 
2,4%-ban vannak.  
A lakásállomány 62 db lakóépületet jelent, amelyek közül az alacsony komfortfokozatú 
lakások aránya (58,1%), amely közül szinte mindegyik komfortfokozat nélküli vagy 
félkomfortos lakás. Ez az érték az egyik legmagasabb a többi szegregátumhoz viszonyítva is. 
 A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya fölötte van a települési átlagnak 
(61,2%), de nem kiugróan magas. A munkanélküliségi ráta (41,3%), ami a települési értékhez 
képest rossz, a szegregátumokhoz képest a középmezőnyt jelenti.  
 
A 3. csoportba tartozik az 1. Szegregátum, amely eltérő területeket jelent a két szegregációs 
mutató tekintetében. 
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1. szegregátum 30% (Park út - Béke út - Petőfi út - Alkotmány út - Hősök útja mindkét oldala - 
Lengyendi út mindkét oldala - Felső telep mindkét oldala - Mátrai út északkeleti és délnyugati 

része - Szondy úttól Nyárjas út mindkét oldala kelet felé - Nyárjas út - Szondy út - Petőfi út - 
Dózsa György út) 

 
 
Mind a lakosságszám mind pedig kiterjedés szempontjából ez a legnagyobb szegregátuma 
Bátonyterenyének. A 30%-os mutatót elérő területeken 483 fő lakik. A kor szerinti 
megoszlása a Bátonyterenyei átlaghoz hasonló, itt is inkább jellemző, hogy a 14 év alatti 
korosztály aránya (24,4%) magasabb a települési szinttől.  
A végzettség vonatkozásában a szegregációs területek mutatóihoz hasonlóan a csak 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya magas (57,2%), és alacsony a felsőfokú 
végzettségűek aránya (1,3%). Ez utóbbi azért nem nevezhető kiugróan rossz adatnak, mert 
ezek a mutatók általában véve a szegregátumokban jóval alatta maradnak a városi átlagnak.  
A lakásállomány 195 db lakóépületet jelent, amelyek 41,3%-ban alacsony komfortfokozatú 
ingatlanok. A komfortfokozat nélküli lakások aránya 38,1%.    
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (55,4%), 
a munkanélküliek aránya (24,2%). Ebben a tekintetben a városi átlagtól rosszabbak a 
mutatók, azonban a szegregátumok vonatkozásában jónak mondhatóak.  
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1. szegregátum 35% (Hősök útja - Lengyendi út közötti terület - Lengyendi út mindkét oldala - 
Felső telep mindkét oldala - Mátrai út északkeleti része) 

 
 
A 35% feletti szegregációs mutatóval rendelkező területek lakosságszáma már csak 221 fő az 
1. szegregátumban. A lakónépesség kor szerinti megoszlásánál még hangsúlyosabban 
jelentkezik a 14 évesnél fiatalabb korosztály magas aránya (25,3%), amely alacsony 
presztízsű lakosság jelenlétére utal. 
 Az iskolázottsági mutatók tekintetében kiugróan magas a csak általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya (72,6%). A felsőfokú végzettségűek 1,5%-ban vannak a 
területen.  
A lakásállomány 80 db lakóépületet jelent, amelyek közül az alacsony komfortfokozatú 
lakások aránya (51,3%), míg komfort nélküliek, és a félkomfortos lakások 47,8%-ban vannak. 
 A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú népességen belül 
(62,9%), ami fölötte van települési átlagnak, és a szegregátumok tekintetében sem jó 
mutató. A munkanélküliek aránya (21,7%), ami a települési átlagnak (19,3%).  
A szegregátum térképi ábrázolása alapján látható, hogy a 35% feletti szegregációs mutatóval 
rendelkező területek a településről kifelé vezető úton a Lengyendi út két oldalán 
helyezkednek el.    
 
A 4. csoportba olyan területek tartoznak, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs 
mutató kritériumának, de az alacsony népességszámuk miatt mégsem tekinthetők jogi 
értelemben szegregátumoknak. A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján több ilyen 
kisebb szegregátum jellegű terület is van a városban.  
Ezek alábbiak: 
Kisterenyei városrész 
1. 23. számú főúton a Nemti út keleti oldala a Hunyadi János utcától kifelé 
2. Kossuth telepen a Jászai Mari utcától délre a Makarenkó utcától kifelé 
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3. Chorin telepen a Köztársaság út mindkét oldala a Dobó utcától kifelé   
Maconka 
1. Az ózdi úttól délre a Fenyves út által határolt területek 
2. A vasút és a Kossuth Lajos utca közötti terület lefelé az ózdi útig 
Szúpatak 
1. Fő út Szúpatakra bevezető szakaszának bal oldala az első keresztutcáig 
Szorospatak 
1. Szorospatak belső része a sportpályával szemben lévő épületek    
 

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

 
A városvezetéssel egyeztetett fejlesztési elképzeléseket 4 akcióterületi csoportba tudtuk 
besorolni. Ezek a következők: 
 

3.3.3.1. Szociális célú városrehabilitáció akcióterületei 
 
A szegregációs területek mindenképpen részét kell, hogy képezzék a szociális célú 
városrehabilitációba bevonható területeknek. Azonban a KSH lehatárolása alapján 5 
szegregátum került meghatározásra, amelyek nagy számuk miatt nem képezhetnek külön-
külön akcióterületet. Ennek alapján a városvezetéssel egyeztetve 2 db szociális célú 
városrehabilitációba bevonható akcióterület került megjelölésre az alábbiak szerint: 
 
Kisterenye városrész 
A KSH lehatárolása alapján itt 3 szegregátum található egymáshoz fizikailag is nagyon közel. 
Az akcióterület mindenképpen magába foglalja a 3 szegregátumot, a Népkertet, és a 23. 
számú főúttól délre eső Kis-Maconka településrészt. A szegregátumok együttes lakossága a 
30%-os szegregációs mutatóval rendelkező területek esetében 345 fő, amely a nem 
szegregált területekkel együtt meghaladja az 500 fős létszámot. A szegregátumok nagyon 
közel találhatóak a kastélyhoz, ami nagy hátrányt jelent, a kastély turisztikai, valamint 
közösségi célú hasznosítása tekintetében.  
 
Nagybátonyi városrész 
A Nagybátonyi városrészen két szegregátum van, amelyek közül az 1. szegregátum a 
település legnagyobb kiterjedésű, illetve a legnagyobb létszámú szegregátuma. Ebben a 
városrészben a szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterület az 1. szegregátum 
területi lefedettségét követi. Az akcióterület szegregációval érintett területein 483 fő.  
A településrészen szükséges lehet a Városi Óvoda „Tölgyfa” tagintézmények felújítása, illetve 
energetikai korszerűsítése. Felújításra a szorul az Alkotmány utcai Katolikus Plébánia épülete. 
Ezen felül található a területen játszótér, amelyet szintén fel kell újítani, illetve 
szabványosítani kell. Mindezen fejlesztésekhez útfelújításoknak kell társulni. 
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Erősségek Gyengeségek 

Több oktatási, művelődési célú intézmény 
jelenléte, elérhetősége 
Széles körű civil aktivitás, jelentős mennyiségű 
civil szervezet 
Hagyományos népi kultúra ápolása, tájház 
Jól szervezett szociális ellátó rendszer 

A szegregátumokban élők alacsony életminősége 
Fogyó népesség, magas elvándorlási mutatók 
Negatív természetes szaporodás 
A roma nemzetiségű népesség magas aránya 
A történelmileg kialakult városszerkezet miatt 
elkülönülő lakosság 
Hiányos egészségügyi szakellátás 

Lehetőségek Veszélyek 

Közösségi kohézió erősítése 
A kulturális intézményekben rejlő lehetőségek 
kihasználása 
A szegregációs területek felszámolása által a 
település egységesítésének lehetősége 
Közmunkaprogram hatékonyságának növelése 

A szegregáció fokozódása, a szegregátumokban élők 
életminőségének további romlása 
A lakosság megfogyatkozása, elöregedése 
A városrészek egymástól való további elszigetelődése 
A szegregátum épületeinek további romlása 
Munkahelyek hiányában tovább fogy a népességszám 

 
3.3.3.2. Funkcióbővítő városrehabilitációval érintett akcióterületek  

 
Bátonyterenye legnagyobb problémája, mind a társadalom, mind a gazdaság, mind a 
turizmus, mind pedig a városi szolgáltatások területén a települési széttagoltság. Ez minden 
területen érezteti negatív hatását, hiszen nem megfelelő a közlekedés kiépítése, ami a 
társadalmi együttélést, és a közösségi kohéziót is gyengíti, a gazdaság számára is hátrány, 
illetve a városi közszolgáltatásokhoz való hozzáférést is nehezíti.  
A városvezetés elképzelései szerint mindenképpen közelíteni kell a két történelmileg 
kialakult városrészt egymáshoz. Ennek következtében két akcióterület kijelölése indokolt, 
egy a Kisterenyei egy pedig a Nagybátonyi, azon belül a Maconkai városrészben. 
 
Kisterenye városrész 
A Kisterenyei városrész funkcióbővítő városrehabilitációval érintett akcióterülete magába 
foglalja az uszoda, a munkaügyi központ, a sportpálya területeit, oktatási-nevelési 
intézményeket, és a piac területét is. Az akcióterület kijelölésénél figyelemmel kellett lenni 
arra, hogy a városrész keleti részén található kastély és környezet turisztikai célú 
akcióterületként került meghatározásra, így a funkcióbővítő városrehabilitáció projektjeibe 
ezeket a területeket nem lehetett belevonni. Ennek értelmében az akcióterület kijelölése a 
Tarján-pataktól nyugatra történt meg.  
 
Nagybátonyi városrész 
A Nagybátonyi akcióterületen található a legtöbb közintézmény, valamint itt érhető el a 
legtöbb közszolgáltatás is. Ennek oka, hogy a mai városháza is ezen az akcióterületen 
található, de ide esik a sportpálya, több oktatási, humán szolgáltató, vagy egészségügyi 
intézmény is. A funkcióbővítő városrehabilitációval érintett projektbe nem fog tudni minden 
szükséges fejlesztés beleférni, azok kiválasztása a városvezetés döntése lesz.    
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Erősségek Gyengeségek 

Városi jellegű szolgáltatások sokrétűsége, 
jelenléte, megfelelő elérhetősége 
Jó közlekedési kapcsolat közúton, és vasúton is, 
közlekedési csomópont szerep 
Gondozott zöldterületek 
Kertvárosi jelleg a település több pontján is 
Városszerkezeti pozícióban szabad területek 
rendelkezésre állása, új városközpont kiépítésére 
Jól kiépített települési közműhálózat 

A városrészek összeköttetése nem megfelelő – a városi 
funkciók területekre történő szétszóródása 
Sok romlott állagú épület 
A kisebb utak nem megfelelő minőségűek 
Hiányos helyi közlekedés 
Leterhelt főutak 
Túlzott területi tagoltság 
A széttagoltság miatt nincs egységes településkép 

Lehetőségek Veszélyek 

A kertvárosi területek vonzóak lehetnek a 
betelepülni vágyóknak 
Lakóterületek bővítési lehetősége 
Alközpontok fejlesztésében rejlő lehetőség 
 

A szegregátum épületeinek további romlása 
A fejlesztések elmaradásával fokozódik a város 
széttagoltsága 
Nem épülnek meg a gyalogos utak, nem történik 
forgalomcsillapítás, és a forgalomirányítási fejlesztések 
elmaradnak 
Fejlesztési hiányában tovább romlik a közterületek, és a 
zöldterületek állapota 
Nem alakul ki karakteres alközpont 
Növekvő zaj- és porszennyeződés 

 
3.3.3.3. Gazdasági célú akcióterület 

 
A Swot elemzésben, illetve a megalapozó vizsgálatban is erősségként került meghatározásra, 
hogy Bátonyterenye rendelkezik Ipari parkkal, illetve ipari területekkel. Ipari park egy van a 
településen a 21. számú főút keleti oldala és a Zagyva által közrefogott területen, azonban 
ipari gazdasági terület szétszóródva a város egész területén megtalálható. Elmondható, hogy 
a területi széttagoltság itt is érezteti hatását. Ezek az ipari területek sok esetben barnamezős 
ingatlanokat tartalmaznak, illetve az infrastrukturális ellátottságukat is javítani, 
korszerűsíteni kellene. Ezeket többnyire csak külső segítséggel, pályázati forrásból tudja az 
önkormányzat megvalósítani. A gazdasági célú akcióterületek kijelölésekor a fentebb leírt 
indokok alapján nem indokolt egyik, vagy másik gazdasági területet akcióterületként 
megjelölni, hiszen előre nem tudható, hogy a jövőben betelepülő cégek mely területeket 
fogják preferálni. 
Éppen ezért a városvezetés döntése értelmében gazdasági célú akcióterületként kerül 
kijelölésre a település egésze. 
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Erősségek Gyengeségek 

Ipari park és iparterület jelenléte 
Növekvő számú betelepülő vállalkozás 
A település körül jő minőségű erdők megléte 

Kevés munkalehetőség, magas munkanélküliségi ráta 
Rosszul megközelíthető iparterületek 
Alacsony gazdasági teljesítőképesség 
Gyenge minőségű mezőgazdasági földterületek 
Túlzott területi tagoltság 

Lehetőségek Veszélyek 

Iparterületek fejlesztése 
A közlekedési csomóponti szerep kihasználása 
Új iparágak betelepítése 
Üzletközpontok, áruházak telepítése, amelyek 
túlmutatnak a városrészek vagy akár a város 
határain is 
Mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar 
megteremtése 

Az iparfejlesztésekhez nem kötődik az utak fejlesztése 
Munkahelyek hiányában tovább fogy a népességszám 
A lakosság nem megfelelő képzettsége miatt nem 
jönnek a vállalkozások a településre 
Államilag kevesebb finanszírozás jut a közmunka 
programokra 

 
3.3.3.4. Turisztikai célú akcióterületek lehatárolása 

 
Kastély és környezete akcióterület 
A város egyik legjelentősebb műemlékét, a Gyürky-Solymossy-kastélyt foglalja magába az 
akcióterület. A kastély és a védett kertjében lévő egyéb épületek a település és a városrész 
legfontosabb kulturális és szabadidős színterei közé tartoznak, így jövőbeni fejlesztésük 
alapvető fontosságú. A lehatárolt területen található még kereskedelmi funkció, közlekedési 
funkció (vasútállomás), egyéb szolgáltatások (posta). Hátrányt jelent a területnek, hogy 
körülötte helyezkedik el két szegregátum is, így a jövőben az antiszegregációs feladatok is 
meg kell, hogy jelenjenek a Kastélykert akcióterület fejlesztésében. Ezen akcióterület 
hasznosítása két szemszögből kell, hogy történjen. Egyrészt az idelátogató turisták számára 
vonzó célponttá kell tenni a kastélyt, amelyhez ki kell alakítani a kapcsolódó szolgáltatásokat 
is. A másik célcsoport pedig a település lakossági, akik számára meg kell valósítani a kastély 
parkjának közösségi célú fejlesztését, hogy rendezvénytérként tudjon funkcionálni.    
 
Maconkai víztározó akcióterület 
A Maconkai-víztározó akcióterület magába foglalja magát a víztározót valamint a körülötte 
lévő lakott, és nem lakott területeket. A víztározó turisztikai szempontú kihasználása ma is 
megvan, hiszen helyi, területi, de még országos horgászversenyek is vannak itt. Annak 
érdekében azonban, hogy mindez gazdasági szempontból is értékelhető legyen komoly 
fejlesztésekre lenne szükség, akár a marketing területén, akár a tó körüli kiszolgáló 
létesítmények felújítása, és a szolgáltatások bővítése területén, vagy a környéken való 
szállások tekintetében. A Maconkai víztározó turisztikai célú fejlesztése valós és elérhető cél 
lehet, amelyben a vállalkozói szféra is meg tudja találni a számításait. 
 
Szorospatak akcióterület 
Szorospatak egyike a település azon részeinek, amely a régi bányászati időkben egy pezsgő 
társadalmi, és gazdasági élettel rendelkező terület volt. A bányászat megszűnésével mára 
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szinte teljesen elnéptelenedett, sőt szegregációval veszélyeztetett területté vált. Régen ezen 
a területen aktív sportélet volt, megvoltak a mindennapi élethez kapcsolódó szolgáltatások, 
sőt egy ifjúsági tábor is működött Szorospatakon. Egy valami viszont ma is ugyanolyan 
gyönyörű, mint az úgynevezett „virágkorban”, ez pedig a természeti környezet, és az a 
légkör, amit a Mátra lábánál elterülő terület teremt. Az itt lévő ifjúsági tábor, és a sportpálya 
még ma is értékelhető turisztikai szempontból. Támogatási forrásból szükséges lenne tehát a 
létesítmények felújítása, valamint a tábor tartalommal való megtöltése., amire a környék 
turista útvonalai, természeti kincsei kiváló alapot adnak.  
 
Szúpatak akcióterület 
Ezen akcióterület kijelölése gyakorlatilag a teljes Szúpatak településrészt jelenti, illetve az 
odavezető út is felújításra szorul.  
Szúpatak tekintetében a turisztikai fejlesztések két vonalon is történhetnek. Az egyik 
elképzelés szerint ki lehetne használni Szentkút közelségét, és egy szentkútra vezető 
tematikus útvonal részévé tenni a szúpatakot. Ez mindenképpen szükségessé teszi a 
településrész rendezettségének javítását, útfelújítást és az itt található Evangélikus templom 
felújítását is.   
A másik elképzelés az itt található 10-12 db tájjellegű palócház felújításával, mintegy skanzen 
jelleget adni a településrésznek. Ezen turisztikai attrakció megvalósítása nagyobb beruházási 
igényű, komplexebb fejlesztést igényel, de így akár a tematikus útvonal is a részét képezheti 
a beruházásnak. 
 

Erősségek Gyengeségek 

Hagyományos népi kultúra ápolása, tájház 
Sport és rekreáció lehetősége (uszoda, 
sportpályák) 
Jó közlekedési kapcsolat közúton, és vasúton is, 
közlekedési csomópont szerep 
Idegenforgalmi vonzerők közelsége (Mátra-Bükk 
üdülőkörzet) 
Természetvédelmi terület jelenléte 
Műemlék épületek jelenléte 
Zagyva jelenléte 

A turisztikai attrakciók nem kellő kihasználtsága 
A meglévő természeti értékek, és műemléki épületek 
nem megfelelő ápolása 
A turizmust kiszolgáló szolgáltatások alacsony 
színvonala 
A széttagoltság miatt nincs egységes településkép 

Lehetőségek Veszélyek 

A sportolási, rekreációs lehetőségek bővítése, 
alaposabb kihasználása 
Maconkai tó 
A Kelet-cserháti kerékpárút közelségének 
kihasználása 
A Nógrádi Geopark közelségének kihasználása 
Salgótarján közelsége 
A természeti környezetre és a műemlékekre 
alapozott idegenforgalom megvalósítása 

Növekvő zaj- és porszennyeződés 
A turisztikai fejlesztésekkel az idegenforgalmi 
szolgáltatások köre nem bővül 

 
 


