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6.2.1  Funkcióbővítő fejlesztések 
 

7. Közlekedésfejlesztés 
7.1. 4-5 számjegyű utak fejlesztése 
 

Várható eredmények és hatások 
• Új gazdasági tevékenységek száma: 3 db 
• Új munkahelyek száma: 120 db, szezonálisan 1 500 db 
• Jobb élethelyzetbe került hátrányos helyzetű roma lakos: 900 fő / 1 400 fő kiinduló száma 
• Korai felkészítésbe bevontak száma: 200 fő / óvodáskorúak száma: 580 fő 
• Magasabb szintű oktatást biztosító intézmények száma: 7 db/ összes intézmény száma: 19 

db 
• Szakképesítést szerzők száma: 900 fő / 15-59 évesek száma 9 367 fő 
• Vállalkozásoknak jobb infrastrukturális feltételt kínáló települések száma: 2 db / összes 

település 24 db 
• Lakosoknak jobb életkörülményeket kínáló települések száma: 24 db 
• Lakosoknak jobb életkörülményeket kínáló települések népességszáma: 15 448 fő/ összes 

népesség: 15 448 fő 
• Térségi hálózatokba könnyebben bekapcsolódó népesség száma: 15 448/ összes népesség: 

15 448 Fő 
 
 

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG 
(Pintér-Kovács Enikő) 

 
Összefoglaló a kistérség helyzetéről 

A kistérséghez 14 település tartozik, népessége 26 ezer fő. Központja Bátonyterenye város, ahol 
a kistérség népességének több mint fele lakik. A regisztrált munkanélküliek aránya a 
munkaképes népességből 13,0%. A tartós munkanélküliek aránya a regisztrált 
munkanélküliekből 29,5%. A kistérség gazdasági fejlettség szerint leszakadó besorolású. 
A kistérségből nagy az elvándorlás, a térség népessége a kedvező születési arányok ellenére 
fogy. A népesség iskolázottsági szintje alacsony. 
A kistérség területén 1992-ban bezártak a Nógrádi Szénbányák aknaüzemei, ez a tény és a 
gazdasági rendszerváltás súlyos foglalkoztatási problémákat eredményezett, új munkahelyek 
nem létesültek.  
A mezőgazdasági termelés nem jelentős, versenyképessége és ellátó képessége alacsony. A 
turisztikai fejlesztésekre lehetőséget adó természeti kincsekkel a kistérség korlátozottan 
rendelkezik.  
Bátonyterenye 42 hektár területű Ipari Parkkal rendelkezik, melyet 100%-ban a vállalkozások 
megvásároltak, vagy bérelnek. Szükség és lehetőség is van további iparterületek kialakítására. A 
közúthálózat-fejlesztések (21-es, 23-as) menetét mindenképpen fel kell gyorsítani, mert ennek 
hiányában Bátonyterenye városa és a kistérség is kiesik mind az észak-magyarországi, mind a 
budapesti vonzáskörzet fejlesztési vérkeringéséből. A meglévő nagyobb foglalkoztatókat és 
újabb betelepülőket segíteni kell megfelelő iparterülettel és a jelenlegi piaci igényeknek 
megfelelően képzett szakmunkásokkal. Mátranovák település kivételével minden település 
jelentős munkanélküliséggel sújtott. 
A kistérség infrastrukturális helyzete jó, minden település közművel ellátott, egyedül 
Sámsonházán nincs szennyvízcsatorna. A kistérségi központ elérésének javításához a 
települések közötti utak felújítása szükséges.  
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Az óvodai ellátás és az általános iskolai oktatás nagy része kistérségi szinten szerveződik, más 
része közös fenntartásban működik. Kistérségi szinten az iskolák kihasználtsága 78%-os. A 
tanulói létszám csökkenése jellemző egyes, míg radikális növekedése más (romák lakta) 
településeken. A kompetencia alapú oktatásban sikeres előrelépések történtek Bátonyterenyén, 
cél, hogy az egész kistérségben elterjedjen a módszer. A két középiskolát a Nógrád Megyei 
Önkormányzat tartja fenn. A fejlesztések elmaradnak, illetve a minőségi szakképzéshez nincs 
megfelelő szakembergárda. 
A lakosok egészségi állapota rossz, ami részint a bányászati múltra vezethető vissza - magas a 
rokkantak, csökkent munkaképességűek aránya. OEP által finanszírozott járóbeteg szakrendelő a 
kistérségben nem működik, a kistérség lakói járóbeteg-szakellátásra a szomszéd kistérségekbe, 
Salgótarjánba és Pásztóra utaznak, ami időben és költségben is jelentős többletterhelést jelent. 
Az országos átlagot meghaladó a romák számaránya, egyes településeken eléri a 18-25%-ot. 
Három településen (Lucfalva, Kisbárkány és Mátraterenye) az iskolákban a roma gyermekek 
számaránya eléri vagy meghaladja az 50%-ot. A kistérségben biztató kezdeményezések vannak 
a Gyerekesély Program és a Biztos Kezdet Program bevezetésére. Ezek a programok 
kisgyermekkortól segítik a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását és családjaik integrációját. 
 

A kistérség jövőképe, stratégiai fejlesztési irányai 
A kistérség leghátrányosabb helyzetből történő kimozdításhoz a legfőbb stratégiai irányvonalak: 

1. Gazdaságfejlesztés, foglalkoztatottság növelése: meglévő és új külső befektetők 
számára kedvező ipartelepítési lehetőségek teremtése. 

2. Roma integráció: esélyegyenlőség javítása szociális és oktatási területen. 
3. Oktatásfejlesztés: kistérségi oktatási rendszer, piacképes minőségi szakmunkásképzés 

kialakítása. 
4. Szociális fejlesztés: egészségmegőrzés, egészségi állapot javítása, színvonalas, 

lakóhelyhez közeli egészségügyi ellátás biztosítása, szociális ellátások feltételeinek 
javítása. 

5. Infrastruktúra fejlesztése: hiányzó közművek pótlása, kistérségen belüli közlekedés 
javítása útfelújítások révén. 

 
LHH-s Projektcsomagok 100%=2278 millió Ft 

1. Gazdaságfejlesztés: 3 db projekt szerepel az első 100%-ban, ebből kettő Bátonyterenyén: új 
iparterület kialakítása (önkormányzat) és egy konkrét betelepülő termelőüzem részére 
infrastruktúra kialakítás. A harmadik projekt Mátranovákon meglévő vállalkozás 
(Bombardier) bővítése. Cél: munkahelyteremtés, foglalkoztatás bővítés. 

2. Roma integráció: 1 db projekt keretében a kistérség 5 településén tervez tanoda- és mentori 
hálózatot a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége. Cél: 
esélyegyenlőség javítása. 

3. Oktatásfejlesztés: az első 100%-ban 5 db projekt található, amelyek egyrészt a piacképes 
szakmunkás képzés kialakítását célozzák meg (tanműhelyek, eszközbeszerzések, tananyag 
akkreditálás, pedagógusképzés, felnőttképzés) másrészt a kistérségi oktatás infrastrukturális 
fejlesztését, harmadrész óvodai férőhelybővítést az esélyegyenlőség javítása érdekében. 
A második 100%-ban 7 db projekt szerepel, amelyből 5 db óvoda felújítás, 1 db általános 
iskola felújítás, 1 db kistérségi nevelési tanácsadó létrehozása. 

4. Szociális fejlesztés: 4 db projekt valósulna meg, 1 db kistérségi központban egészségház 
kialakítása, 1 db bölcsődefejlesztés, 1 db idősek napközbeni ellátása és 1 db szabadtéri 
sportpálya kialakítása. Mind a második 100%-ban szerepel. 


