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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK,  
BALASSAGYARMAT HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 
 

1.1.1. Balassagyarmat megyei és kistérségi szerepe 
Balassagyarmat az Észak-Magyarországi Régióban Nógrád megye északnyugati részén, a szlovák 
határ mentén fekvő, peremi elhelyezkedésű – népességszám szerinti – kisváros (17 ezer lakóssal). 
Funkcionális értelemben azonban egyértelműen központi szerepkörű tradicionális középváros. 29 
településből álló 42 ezer fő lakta kistérségének ugyanis hagyományos foglalkoztatási, gazdasági-
pénzügyi, igazgatás-szervező és egészségügyi-szociális szolgáltató központja, patinás kereskedő-, 
iskola- és kultúrváros. Ugyanakkor olyan középfokú központi szerepköröket is betölt, amelyek túlnyúlnak 
a kistérségi hatókörön, és az egész Nyugat-nógrádi térség funkcionális központjává emelik. Egyes 
területeken megosztott megyei, sőt regionális ellátási feladatai is vannak, főként az igazgatás, az 
igazságszolgáltatás és a rendvédelem, valamint az oktatás és az egészségügy területén. 
A város vonzása korlátozott mértékben a határt is átlépi, érzékelhetően főként az Ipolyság-Nagykürtös-
Losonc közti zónára terjed ki, de elsődlegesen is a szomszédos településekre. Kiterjesztésére az Ipoly 
Eurorégión keresztül megvalósítható és egyéb interregionális, transznacionális együttműködések, 
valamint a határ átjárhatóságának kiteljesedése további lehetőségeket nyújtanak. Kedvező 
idegenforgalmi és vendéglátási, kereskedelmi adottságai és potenciálja jobb kihasználásával érdemes a 
város térségi és központi szerepköreit tovább bővíteni, illetve megerősíteni. 

Balassagyarmatnak viszonylag sok települést felölelő kistérsége van.  
-- Elsődleges vonzáskörzetét a szomszédok jelentik Ipolyszög, Patvarc, Szügy, Cseszte települések.  
-- Másodlagos vonzáskörzete - az országhatáron belül: Őrhalom, Nógrádmarcal, Mohora, Dejtár, 

Érsekvadkert és - a Felvidéken: Nagycsalomja, Ipolykeszi, Kiscsalomja, Leszenye, Terbegec, 
Apátújfalú, Bátorfalú, Lukanyénye, Erdőmeg, Mikszátfalva  
településekre terjed ki. 

-- Harmadlagos vonzáskörzete: - országhatáron belül: Hunyag, Iliny, Csitár, Drégelypalánk, Nagyoroszi, 
Patak, Horpács, Borsosberény, Pusztaberki, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Herencsény, Terény, 
Szanda, Magyarnándor, Debercsény Szente és a járás többi települése (Becske, Bercel, Galguta, 
Hont, Nógrádkövesd, Szécsénke), - a Felvidéken: Ipolykér, Kürtösfalú, Ebeck, Ipolybalog, Inám, 
Ipolynyék, Magasnajtény, Ipolynagyfalú, Kőkeszi, Gyürki, Sirak, Szelény, Csáb 

településekre terjed ki. 

 

Balassagyarmat vonzáskörzete az 
országon belül és országon kívül 
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Nógrád vérmegye 1905-ben (vármegye székhely Balassagyarmat) 

Szervesen kapcsolódó vonzáskörzetek: 
-- Magyarországon: Rétság járás, Szécsény járás, Észak Börzsöny (Hont, Bernecebaráti, Kemence), 

Budapesti agglomeráció; 
-- Felvidéken Ipolyság, Nagykürtös, Losonc vonzáskörzet. 
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Nagyobb város legközelebb: Salgótarján (50 km), Losonc (50 km), Léva (50 km), Zólyom (60 km). 
A felosztás alapja a környező települések várostól való távolsága és a várossal való foglalkoztatási, 
ellátás- és szolgáltatás-igénybevételi, valamint egyéb kapcsolataik intenzitása. Ugyanakkor a kistérség 
vidéki jellegű, településszerkezete tagolt, nagyon elaprózott, öt mikrotérséggel is rendelkezik (a területi 
közelség, hasonlóság és genetikai összetartozás mellett közösségi ellátás szempontjából is). 

Balassagyarmat a környező települések közlekedési csomópontjaként Budapesttől 80, Salgótarjántól 50 
km-re helyezkedik el a 22-es főközlekedési út mentén. A legközelebbi autópályától való távolsága 58 
km. Budapest megközelíthetősége ugyanakkor az M2 elkerülő gyorsforgalmi út megépültével sokat 
javult, így gépkocsival mintegy 1 óra alatt elérhető. A térségen áthaladó tranzitforgalom jelentős, egyfelől 
a megye északi és északnyugati térségeinek irányába, másfelől a határátkelő miatt Szlovákia felé. 

  

A megnövekedett közúti forgalmat az évszázadokkal ezelőtt kialakult közúti hálózat már nem tudta 
korszerű módon levezetni, ezért a város közlekedési hálózatának továbbfejlesztése fontos feladattá vált. 
A 22-es főút sűrű forgalmának jelentős hányada az elkerülő úton halad, többek között azért is, mert a 
Rákóczi fejedelem út városközponti szakaszán jelentős súlykorlátozás van. Hosszabb távon ezek 
nagyobb arányú kiváltása az északi elkerülő és a déli feltáró út teljes kiépítésével lehetséges. Ez az 
átmenő forgalom mellett az ipari területek teherforgalmának levezetését is biztosítani tudja, továbbá az 
új autóbusz-pályaudvarral a távolsági autóbusz-forgalom sem terheli a belváros műemléki környezetét 
és a lakóterületeket. 

Közösségi közlekedés terén naponta többször indul közvetlen autóbuszjárat Budapestre, illetve 
Salgótarjánba és a környező településekre. Az országos vasúthálózathoz két vonalon is kapcsolódik a 
város. Az egyik Ipolytarnóc felől Balassagyarmaton keresztül Galgamácsa-Aszód irányában éri el a 
fővárost, amelyen korábban sebesvonatok is közlekednek (2012-ben megszüntették). A másik vonal Vác 
felé halad a Börzsönyön keresztül. Szükség lenne a helyi érdekű közösségi közlekedés feltételeinek 
javítására, valamint a vasúti pályák rekonstrukciójára, a kiszolgáló, logisztikai létesítmények 
fejlesztésére. Ezek a határmenti kapcsolatok fejlődésében, a korábbi térségi vonzerők 
visszaszerzésében is jelentős szerephez juthatnak. 

Összességében a város külső elérhetősége egyoldalú, a 22-es számú – részben szűk 
áteresztőképességű – főközlekedési útvonal, valamint szintén közvetetten a helyi vonatközlekedésű 
vasútvonalak kapcsolják hozzá déli-délnyugati irányból a térséget az ország fejlődési tengelyeihez. 
Nyugat-keleti irányú nagytérségi kapcsolatait a 22-es főút biztosítja az ország központja, valamint 
Salgótarjánon keresztül az Észak-magyarországi régió centrumai felé. Közlekedési kapcsolatai 
perifériális elhelyezkedése és szűk közúti megközelíthetősége ellenére intenzívek, főképp a 
határátkelési lehetőség, valamint a Cserhát elzárt térségeinek délkeleti irányú feltárása következtében. 
(Nógrád megyében nincs jelentős keleti-nyugati kapcsolat, Miskolcra senki sem megy a 22. sz. főúton, 
vagy Aszód felé megy, vagy Széchénytől Hollókő felé Pásztó után a 20. sz. főúton és az M3 
autópályán). 

A legközelebbi autópálya-lehajtó közúti 
elérhetősége 
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A kistérség alsórendű útjai elavultak, kis teherbírásúak, műszaki állapotuk felújításra szorul. A 
tömegközlekedés némely területen ritka, állandósult a zsúfoltság. A csatlakozó mikrotérségek jelentős 
közlekedési hátrányokkal küzdenek. 
Balassagyarmat településképe karakteresen városias helyenként (magyarországi viszonylatban) 
nagyvárosi formaelemekkel, ugyanakkor a hagyományos kisvárosi formakincs nagyobb területet foglal el 
a városmagjában. Kisvárosi szintű intézményei teljes körűen, nagy választékban kiépültek, ugyanakkor 
erős a középfokú, és részben regionális központi szerepkörök intézményei által elfoglalt terület is.  
 

 

Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció tervezett városhálózati rendszere Balassagyarmat jelölésével 

A város történelme során megyeszékhelyként magasabb szintű városi funkciókat is ellátott. 
Vármegyéjének kb. felét a trianoni határmegvonás során elvesztette, illetve a polgársága jelentős részét 
kitevő zsidó lakosságát elhurcolták. Fokozta, hogy 1950-ben megyeszékhely funkciója is megszűnt, 
valamint az új megyeszékhely potenciális vetélytársaként jelentős mértékű hátrányos 
megkülönböztetéseket szenvedett el.  
A rendszerváltozás után megjelent új szerepkörök megerősítése és további újabbak kialakítása 
ugyanakkor jelentősen javíthatja a város településhierarchiában betöltött szerepeit, valamint térségi 
középfokú ellátási, szolgáltatási funkcióinak kiszélesedésével járhat (innovációk, vállalkozói központ, 
gazdasági szolgáltatások, idegenforgalmi, szórakoztató, szabadidős funkciók, civil szervezetek, határon 
átnyúló kapcsolatok, felsőoktatás). 

Balassagyarmat a Budapestet 40-80 km-es sávban körülfogó ipari/logisztikai gyűrűn belül, és a 
Budapesti agglomerációs térség peremén helyezkedik el, bár a Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Tervének hatálya alá nem tartozik. A város országhatáron átnyúló agglomerációs 
vonzással rendelkezik. 
 
1.1.2. A város vonzáskörzetének bemutatása 

A Balassagyarmat kistérségi központ. A kistérség (a járással azonos) a városon kívül további 32 
települést tartalmaz. Ezek felsorolását és legfontosabb adatait a következő táblázat tartalmazza. 
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Település 

 
Népesség  

(fő) 

Népesség  
változás % 

népsűrűség 
fő/ km2 

2011 1990-
2001 

 

1990-
2013 

 
1990 2001 2011 2013. 

1 Patvarc 612 650 727 704 +6,2 +15,0 92,7 

2 Dejtár 1535 1499 1404 1373 -2,3 -10,6 64,6 

3 Patak 1090 1019 920 890 -6,5 -18,3 56,7 

4 Őrhalom 1072 1054 1041 976 -1,7 -9,0 59,6 

5 Csitár 527 461 427 402 -12,5 -23,7 25,3 

6 Ipolyszög 468 680 646 642 +45,3 +37,2 105,7 

7 Hugyag 971 904 904 834 -6,9 -14,1 82,9 

8 Iliny 218 199 156 168 -8,7 -22,9 24,1 

9 Szügy 1341 1417 1400 1358 +5,7 +1,3 71,8 

10 Csesztve 415 332 328 315 -20,0 -24,1 20,2 

11 Nógrádmarcal  568 543 538 541 -4,4 -4,8 27,0 

szűkebb kistérség összesen 8817 8758 8491 8203 -0,7 -7,0  

12 Becske 721 623 561 546 -13,6 -24,3 35,8 

13 Bercel 2114 2057 2072 2063 -2,7 -2,4 57,7 

14 Cserháthaláp 441 416 357 355 -5,7 -19,5 34,1 

15 Cserhátsurány 996 986 830 850 -1,0 -14,7 44,1 

16 Debercsény 154 102 77 69 -33,8 -55,2 14,2 

17 Drégelypalánk 1648 1658 1516 1509 +1,0 -8,4 68,3 

18 Érsekvadkert 3690 3790 3557 3512 +2,7 -4,8 64,2 

19 Galgaguta 771 738 622 614 -4,3 -20,4 39,1 

20 Herencsény 784 713 607 605 -9,1 -22,8 18,3 

21 Hont 636 595 465 471 -6,4 -25,9 19,3 

22 Ipolyvece 831 853 777 762 +2,6 -8,3 55,9 

23 Magyarnándor 1282 1227 1144 1097 -4,3 -14,4 61,3 

24 Mohora 1003 980 929 941 -2,3 -6,18 58,2 

25 Nógrádkövesd 743 697 696 683 -6,2 -8,1 79,1 

26 Szanda 874 730 649 645 -16,5 -26,2 30,2 

27 Szécsénke, 307 270 198 196 -12,1 -36,2 20,2 

28 Terény 516 428 381 374 -17,1 -27,5 15,6 

tágabb kistérség összesen 17511 16863 15438 15292 -3,7 -12,7  

Balassagyarmat 17712 17794 16397 15857 +0,5 -10,5 690,7 

Kistérség mindösszesen 44040 43415 40326 39352 +1,4 -10,6  
 

-- A városnak az ország Schengeni egyezménybe való belépése előtt is érzékelhető vonzó hatása volt a 
szomszédos szlovákiai területekre, elsősorban a közvetlen szomszédos településekre Tótgyarmatra, 
Lukanényére, Terbegecre, Csábra, Nagycsalomjára, Selestére, közvetlen a Trianon előtti Hont és 
Nógrád vármegyei szomszédos településekre.  

-- Balassagyarmat néhány intézménye révén, vonzáskörzetén túl is hatást gyakorol: 
- oktatásügy, kultúra, 
- egészségügy, szociális ellátás, 
- tűzoltóság, 
- rendvédelem, 
- közigazgatás, 
- igazságszolgáltatás, 
- szociális ellátás, kulturális  
területén. 

-- A középiskolai oktatás tekintetében a rétsági és szécsényi kistérségeket is ellátja. 
-- Egészségügy vonatkozásában: 

- a kórház egész Nyugat Nógrádot, de elmeosztálya Nógrád megyén kívül Heves és Pest megye egy 
részét is ellátja. 

-- A tűzoltóság vonatkozásában: Balassagyarmat - Rétság kistérségek egy körzetet alkotnak. 
-- Kormányhivatal Földhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala feladatai okmányiroda, segélyek, építési 
hivatal, gyámhivatal,  
-- A Balassagyarmati Törvényszék az egykori megyei bíróság  
-- Balassagyarmati Fegyház és Börtön régiós feladatokat lát el, 
-- Szent Erzsébet Idősek Otthona megyei feladatellátó. 
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A kistérség népességének több mint 40%-át Balassagyarmat lakossága adja, A 29 település lakossága 
2013-ban csak 39 ezer fő körül volt és folyamatosan csökken (a rendszerváltáskor még 44 040 fő volt).  
 

 

A Nógrád megyei népességfogyás 
az utóbbi évtizedben felgyorsult: 
(9,8%) Az ország egyik 
legerősebben csökkenő népességű 
térsége. Balassagyarmati kistérség 
helyzete 1990 és 2013 között 
10,5%-os csökkenést mutat. Ettől a 
kistérség egésze is alig tér el. 
Megállapítható, míg 1990 és 2001 
között a népesség összességében 
még növekedett is, de ezt követően 
jelentősen fogyás következett be. 
Ettől a tendenciától néhány 
településnél tapasztalható eltérés. 
Patvarc, Ipolyszög estében a 
népesség növekedett, mely a 
balassagyarmati kitelepülésnek, 
illetve a környéki betelepülésnek 
tulajdonítható. 

Érsekvadkert a kistérség Balassagyarmat mellet a legnagyobb népességszámmal rendelkező település. 
A kistérségen belül némi önálló vonzással is rendelkezik, amit a mérsékeltebb népességcsökkenés is 
jelez. A Balassagyarmatra betelepülők és elvándorlók száma közel azonos. A népességfogyás 
elsősorban a halálozás és a születés egyenlegéből adódik. 
A népsűrűségi adatok a városban és a városkörnyékén a legmagasabbak, míg a peremvidéken 
jelentősen alacsonyabbak. 
A regisztrált munkanélküliek száma is elsősorban a város közvetlen környékén magasabb, távolabb a 
mezőgazdagság nyújtotta munkalehetőségek a lakosság számhoz képest kedvezőbbek. 
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1.2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 
 

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK) 

Balassagyarmat az OFTK-ban Magyarország európai integrációját mutató ábra1 alapján a fejlesztési 
tengelyen kívül fekszik. Legközelebbi fejlesztési tengely a Budapest Miskolc Kijev vonal, mely A 
fejlesztési pólusokat nézve a Budapesti a Miskolci pólusok hatása lehet a legerősebb. 

  

  

 

  

Elmaradott térségek és perifériák (OFTK) Országos jelentőségű integrált fejlesztési térségek és 
tématerületek (OFTK) 

Bár a Balassagyarmati kistérség nem tartozik az ország elmaradott térségei közé, a vele K-en és DK-en 
közvetlen szomszédos kistérségek mind társadalmi, mind gazdasági szempontból hátrányosnak 
számítanak. Így a város tágabb környezete jelentős fejlesztést igényel.  
A Balassagyarmati kistérség nem tartozik országos jelentőségű integrált fejlesztési térségbe és 
tématerületbe. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a megye nyugati része, így Balassagyarmat is a 
Budapesti metropolisz térség dinamikusan fejlődő övezetéhez tartozik. 

A 2014-2020 időtávra szóló koncepció Nógrád megye fejlesztési irányait a keretes ábrán bemutatottak 
szerint határozza meg: 

                                                
1 A fejezetben található ábrák az OFTK 2005-ben a Parlament által elfogadott anyagából származnak 
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Balassagyarmat valamennyi 
kitűzött irányhoz kapcsolódni 
tud. Kiemelt fejlesztési célok: 
-- A népességmegtartó 
képesség az életkörülmények 
és életkilátások javítása.  
-- A munkahelyteremtés, a 
helyi gazdasági bázis 
erősítése. 
-- A vállalkozások élénkítése, 
a helyi mezőgazdasági, illetve 
kulturális turisztikai termékek 
előállításának ösztönzése. 
-- A határon átívelő 
gazdasági, kulturális 
együttműködések erősítése, a 
táji és környezeti értékek jobb 
kihasználása. 
-- A tudásalapú iparágak 
fejlesztése, Salgótarjánnal 
való gazdasági 
együttműködés 
szorgalmazása. 
-- A munkaigényes 
beruházások szorgalmazása a 
hátrányos helyzetű, alacsony 
képzett rétegek 
foglakoztatásának erősítése 
érdekében. 
 

 

-- A hosszabb tartózkodási időtartamot biztosító idegenforgalom (kulturális és ökoturizmus) fejlesztése. 
 
1.2.2 Kapcsolódás a Nógrád megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz 
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A Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció megállapításai szerint a megye gazdasági helyzete 
kedvezőtlen. A történeti, domborzati adottságok miatt kialakult aprófalvas településhálózati szerkezet 
nem kedvezett az urbanizálódásnak. 

A megyére vonatkozó legfontosabb fejlesztési irányokat a koncepció az alábbiakban foglalta össze. 
 

 

A megye fejlesztési céljai 
csaknem minden 
vonatkozásban 
alkalmazandók 
Balassagyarmat esetében 
is. Legfontosabb irányok: 
-- helyi értékekre, 
hagyományokra épülő, 
innovációs központ lehet 
Balassagyarmat, mely 
kapcsolódhat a megyén 
belüli, a Budapesti és a 
Szlovákiai gazdasági 
központokhoz; 
-- az idegenforgalmi, 
kulturális adottságok jobb 
kihasználása, sajátos 
kulturális, turisztikai kínálat 
megteremtésével; 
-- a fiatalok 
elvándorlásának 
mérséklése, megállítása, az 
elszegényedő társadalmi 
rétegek képzésének és 
munkához juttatásának 
javítása; 
-- a külső közlekedési 
feltételek javítása. 

 
 

1.2.3 Egyéb fejlesztési koncepciókhoz való kapcsolódás: Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 

A Nemzeti Vidékfejlesztési stratégia tartalomjegyzékéből az alábbiakban idézzük azokat a fejezeteket, 
amelyekkel kapcsolatban Balassagyarmatnak is szerepe lehet. A NVS-ben felsorolt globális kihívások 
kapcsán Balassagyarmaton a: 

 klímaváltozásra való felkészüléssel, 

 vízkészlet-gazdálkodással, 

 élelmiszerellátással, a mezőgazdasági terményfeldolgozás fokozásával, 

 energiabiztonsággal (alternatív energiatermeléssel), 

 környezeti fenntarthatósággal és a tájfenntartó mezőgazdasággal, 

 lokális rendszerek (termékek, márkák) kialakításával, 

 térbeli/társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésével, 

 város-vidék kapcsolatrendszer javításával és 

 az információs és tudásalapú társadalom fejlesztésével kell foglalkozni. 

„3. Globális kihívások és mozgástér a vidék számára”--- Részlet a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiából 

„3.1 Vidékstratégiai kihívások 
3.1.1 Klímaváltozás, éghajlati szélsőségek erősödése 
3.1.2 Ivóvíz, vízkészletek kulcsfontossága 
3.1.3 Élelmiszerellátás és élelmiszerlánc biztonsága 
3.1.4 Génmódosított növények veszélye 
3.1.5 Energiaellátás biztonsága, energetikai rendszerproblémák 
3.1.6 Környezeti fenntarthatóság, biológiai sokféleség, tájfenntartó mezőgazdaság 
3.1.7 Demográfiai válság, népesedési trendek 
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3.1.8 Globalizáció és lokalizáció 
3.1.9 Társadalmi és térbeli egyenlőtlenségek 
3.1.10 Átalakuló város-vidék kapcsolatrendszer 
3.1.11 Információs kor, tudásalapú társadalom” 

Balassagyarmatot majdnem minden (kékkel kiemelt) kihívás érinti. A génmódosítással kapcsolatos 
kérdések országos és nem helyi szabályozást igényelnek, ezért azt nem emeltük ki. 
A NVS-ben megfogalmazott teendők és programok közül a mellékelt tartalomjegyzékben kékkel jelzett 
fejezetek befolyásolják a balassagyarmati fejlesztéseket: 

„7. Stratégiai területek és teendők, Vidékstratégiai Nemzeti Program”--- Részlet a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégából 

7.1 Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
7.1.1Talajvédelmi és ásványi nyersanya-gazdálkodás 
7.1.2 Természeti értékek, területek, ökoszisztéma szolgáltatások védelme és helyreállítása program 
7.1.3 Környezetbiztonsági program 
7.1.4 Vízkészlet- és vízminőség-védelmi program 
7.1.5 Területi vízgazdálkodási program 

7.2 Vidéki környezetminőség javítása 
7.2.1 Ivóvízminőség-javító program 
7.2.2 Szennyvíz program 
7.2.3 Települési csapadékvíz-gazdálkodási program 
7.2 5 Zöldfelület rendszer fejlesztése program 
7.2.6 Hulladékgazdálkodási program 

7.3 Föld- és birtokpolitika 
7.3.1 Föld- és birtokrendezési, üzemszabályozási program 
7.3.2 Demográfiai földprogram, „fiatal gazda életpályamodell” 

7.4 Fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika 
7.4.1 Ökológiai gazdálkodás program 
7.4.2 Génmegőrzési program 
7.4.3 Táj- és agrár-környezetgazdálkodási program 
7.4.4 Állattenyésztés-fejlesztési program 
7.4.5 Lovas-program 
7.4.6 „Kert-Magyarország” program 
7.4.7 Szőlő- és borprogram 
7.4.8 Szántóföldi növénytermesztési program 
7.4.9 Gyepgazdálkodási program 
7.4.10 Erdőprogram 
7.4.11 Halgazdálkodási program 
7.4.12 Vadgazdálkodási program 

7.5 Hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac 
7.5.1 Élelmiszer-feldolgozási program 
7.5.2 Ellenőrzött élelmiszerlánc program 
7.5.3 „Egészséges helyi terméket közétkezésbe” program 
7.5.4 Agrármarketing, bel- és külpiaci program 

7.6 Helyi gazdaságfejlesztés 
7.6.1 Helyi termék. Helyi piac, közvetlen értékesítési program 
7.6.2 Helyi energiatermelés és ellátás program 
7.6.3 Vidéki turizmus, falusi vendéglátás program 
7.6.4 Kézműves program 
7.6.5 Szövetkezet-fejlesztési program 
7.6.6 Helyi vállalkozás-fejlesztés, szociális gazdasági program 
7.6.7 Szociális földprogram 

7.7 Vidék szellemi és fizikai infrastruktúra, egészségfejlesztés, életképes vidéki települések, helyi közösségek 
7.7.1 Képzés, szakoktatás program 
7.7.2 Fogyasztói szemléletformálás program 
7.7.3 Népfőiskola program 
7.7.4 Modellgazdaságok, tájközpontok, agrár-szaktanácsadás központ 
7.7.5 Kutatás-fejlesztés, innováció program 
7.7.6 Falufejlesztés, vidéki értéktár és örökség program 
7.7.7 Egészségügyi ellátás, egészségfejlesztés program 

7.8 Térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programok 
7.8.1 Tanyás térségek fejlesztési programja 
7.8.2 Aprófalvas térségek fejlesztési programja 
7.8.3 Tisza-völgy komplex fejlesztési program 
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7.8.4 Homokhátság program 
7.8.5 Ormánság program 
7.8.6 Cserehát program 
7.8.7 Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Program 
7.8.8 „Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal” program 

A nem kékkel kijelölt fejezetek vagy megoldottak, vagy olyan témákat ölelnek fel, amelyek a várost nem 
vagy csak érintőlegesen érintik. 
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1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 
 

1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT) elhatározásai 

Országos Területrendezési Terv (OTrT) elhatározásait a Nógrád Megye Területrendezési terve közvetíti. 
Az OTrT 2014-ben módosításra került, ezért az átmeneti előírásokat is figyelembe kell venni. Az OTrT-
ből a szerkezeti tervet és a térségi övezeteket is bemutatjuk. A megyei tervből csak azokat a térségi 
övezeteket, melyeket az OTrT-t jóváhagyó törvény nem helyezett hatályon kívül.  
A szerkezeti tervlapjáról leolvasható elhatározások egyrészt területfelhasználás, másrészt hálózati 
vonatkozásúak. Mindkét elem a megyei tervben pontosításra került ezért, az tekinthető mérvadónak. 

 

 
OTrT szerkezeti terve 
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Országos ökológiai hálózat országos övezete Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület országos övezete 

  

Jó termőhelyi adottságú szántóterület országos övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos övezete, 

adatszolgáltatás szerinti pontosítással 

  

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

országos övezete, adatszolgáltatás szerinti pontosítással 

Világörökségi és világörökségi várományos terület országos 

övezete 
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Országos vízminőség-védelmi terület övezete Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 

keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 

területének országos övezete 

 

 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület országos övezete  

A térségi övezetek közül az aláfestett övetek érintik Balassagyarmatot. 
 

1.3.2 A Nógrád Megyei Területrendezési Tervének Balassagyarmatot érintő elhatározásai 
 

A Nógrád Megye Területrendezési Tervét a megyei közgyűlés 2011-ben hagyta jóvá. Az alábbiakban 
bemutatjuk a megyei területrendezési terv legfontosabb elhatározásit. A megyei terv elhatározásainak 
teljesülését a településszerkezeti tervben nem vizsgáltuk, mivel a településszerkezeti terv 1999-ben 
került jóváhagyásra és azóta számtalan esetben módosították. A módosítások átvezetése még nem 
történt meg, illetve folyamatban van. 

A térségi szerkezeti és területfelhasználási elhatározások  
Az alábbi táblázatban a megyei térségi területfelhasználási követelményeket mutatja be. A 
településszerkezeti terv a megyei terv szerkezeti elhatározásaival összhangban van. A térségi terv jelöl 
Újkovárnál egy térségi jelentőségű határátlépési pontot, mely a trianoni határrendezést megelőzően még 
egy élő úthálózati útvonal része volt.  
A térségi területfelhasználási megfelelőségek a fentiekben ismertetett okokból jelenleg nem vizsgálható. 
Ennek ellenére táblázatosan bemutatjuk a területi követelményeket, hogy a településszerkezeti terv 
aktualizálásánál a követelmények figyelembe vehetők legyenek. 
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Nógrád Megye Területrendezési Tervének szerkezeti tervlap részlete 

 
 

OTrT szerkezeti terve OTrT szerkezeti terve 

Nógrád Megye Területrendezési Terének szerkezeti terve 
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MEGYEI TÉRÜLETRENDEZÉSI TERV 
térségi területfelhasználása Balassagyarmat közigazgatási területén ha 

tervben szereplő térségi területfelhasználási területek követelmény, a szükséges települési területfelhasználási egység 
területeire  
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361,13 957,03 12,93 1001,39 3016,96 813,48 11,64 
 

b) Balassagyarmatot érintő megyei térségi övezetek elhatározásai  
 

  

Az ökológia hálózat Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának 
adatszolgáltatása szerinti lehatárolása 

Erdőtelepítésre javasolt terület megyei övezete 

 

  

Ásványi nyersanyagvagyon terület megyei övezete Földtani veszélyforrás területének megyei övezete 
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Az aláfestett megyei tervi övezeteket kell az 
aktualizált településszerkezeti terv készítésénél 
figyelembe venni. 

Tájrehabilitációt igénylő terület megyei ajánlott övezete  
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1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉÁSSZREKEZETI TERVEINEK 

BALASSAGYARMAT FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ HATÁSAI 
 

Balassagyarmat szomszédos települései: Ipolyszög, Szügy, Patvarc, Csesztve. 
A települések gazdasági társadalmi kapcsolatait az 1.1 fejezet taglalja. 
Ipolyszög település 1978-ig önálló település volt, majd ezt követően Balassagyarmathoz csatolták. 2002-
ben ismét önállósult. A település népesség száma 2013-ban 642 fő. Településszerkezeti terve 
Balassagyarmattal együtt készült 1999-ben. A város és község belterületeit széles sávon erdőterületek 
és tájvédelmi körzet választják el egymástól. Területfelhasználási összefüggések nincsenek, amik a 
város fejlesztése szempontjából mérvadó lenne.  
Az alábbiakban bemutatjuk az 1999-es településszerkezeti tervét. 
 

 

Ipolyszög településszerkezeti terve 
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Szügy település a legnagyobb népességű a szomszédok közül, 2013-ban, 1458 lakóssal. Beépítésre 
szánt területik nem függnek össze, de a gazdasági területeik összehangolására szükség van, mert 
Balassagyarmat tervezett településszerkezeti tervi módosítása szerint, gazdasági területei Szügy 
közigazgatási határával érintkeznek. Ugyanakkor Szügy jelenlegi és terezett gazdasági területei is ebben 
az irányban épültek ki, illetve bővülnek. 

Patvarc község népességszáma 2013-ban 704 lakós volt. A várost és a községet az Ipolytarnóci és az 
Aszódi vasútvonalak, valamint a Natura 2000 területek választják el egymástól. A területfelhasználás 
vonatkozásában nincs összefüggés a két település között. Viszont a 22. sz. főút mentén helyezkedik el, 
így kistérségi együttműködés szempontjából figyelembe veendő település. 

Csesztve község népességszáma 2013-ban 315 lakós volt. A község belterülete Balassagyarmat 
belterületétől távol esik. Ugyanakkor településszerkezeti összefüggése Balassagyarmattal a város 
önkormányzatának törekvése miatt jelentős. A város erősíteni kívánja a déli megközelítési irányt, mert a 
történeti időkben, ebben az irányban kiépült nyomvonalon (Csesztve és Érsekvadkertet érintve) 
működött a budapesti kapcsolat. A nyomvonal előnye, hogy amennyiben sikerülne a teherforgalmat erre 
a nyomvonalra terelni, a város mentesülne a teherforgalomtól és a déli iparterületek megközelítése déli 
irányból a város érintése nélkül lenne lehetséges. Melléklelt ábrán bemutatjuk az elképzelt déli 
úthálózatot. 

 

Az elképzelt déli közlekedési összeköttetés a 22. sz. főúttal Csesztve és Érsekvadkert térségében. 
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1.5 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 
 

1.5.1 A hatályos fejlesztési koncepció megállapításai 
 

A joghatályos településfejlesztési koncepció 1999-ben készült. 2006-ban készült egy aktualizálás, mely 
alapját képezte az integrált településfejlesztési stratégiának. A koncepció megállapításai többé kevésbé 
mai helytállóak. Ennek megfelelően a jelen integrált városfejlesztési stratégia erre az előzetes anyagra 
támaszkodik. Természetesen a dokumentumot mielőbb aktualizálni kell és az egyeztetéseket követően jóvá 
kell hagyni. 

A 2006 évi aktualizált településfejlesztési koncepció a településfejlesztési alapcélokat az alábbiak szerint 
határozta meg: 

„1. Lakóterület, lakásépítés körében: 
1.1 A már kialakított, illetve a megkezdett lakótelepeken kiegészítő építéssel szükséges a lakókörnyezet beépítésének 

minőségi kiteljesítése, a telepek komfortosítása. Támogatandó a lapostetők, magastetővel történő átépítése, a 
lépcsőházakhoz kiegészítésként liftek hozzáépítése, a földszinti zónák városképet gazdagító kiegészítése, 
funkcióváltással egybekötött átépítése. További telepszerű többszintes beépítésű lakótelepek építése nem cél. 

1.2 Új lakóterületek rekonstrukciós jellegű beépítése (átépítések) a kisvárosias, kertvárosias beépítésnek feleljen meg, és 
tegye lehetővé a lakásépítési beruházások vállalkozói, illetve magánerős megvalósítását.  

1.3 A magasházak idegenek Balassagyarmat hagyományos városképétől. Továbbra sem megengedett az 5 szintnél 
magasabb beépítés. 

1.4 A történelmi városmag rehabilitációs jellegű, értéknövelő átépítése, a terület presztízsének emelése fontos. Ehhez a 
rendezési tervvel összhangban elfogadott önkormányzati program megvalósítására részletes akciótervek kidolgozása 
szükséges. Megengedhető a védett belváros területén a földszintes beépítés egy szinttel való bővítése, az 
egyemeletes átépítés. 

1.5 A lakásépítés területén az elkövetkező időben elsősorban a magánerős beruházásokkal kell számolni, az 
önkormányzat csak kevés (szociális és szakember) lakásépítést finanszírozhat saját erőből. 

1.6 Ennek megfelelően a lakóterület fejlesztéseket az alacsonyabb beépítésű családi és kistársasházak építési 
területeinek megadásával, illetve lakópark beruházások elősegítésével biztosítjuk. 

1.7 A megkezdett többszintes beépítésű lakóterületet az Árpád utcában már ebben a szellemben kell befejezni, szociális 
lakásépítéssel, illetve vállalkozói tőke felhasználásával, piaci lakásépítéssel. 

1.8 Ipolyszög és Újkóvár városrészek falusias lakóövezeti jelleggel fejleszthetők, belső területi tartalékok felhasználásával, 
a meglévő nagy tömbbelsők feltárásával. Újkóváron az Ipoly híd megépítésével összefüggésben, a lakóterületi 
fejlesztés során gondoskodni kell egy kis alközpont kifejlesztésének lehetőségéről is. 

-- Ipolyszög már nem tartozik Balassagyarmathoz.  
A lakóterület fejlesztésre még számba vehető belterületek: 

-- Rákóczi - Semmelweis - Árpád úti tömbbelső (peremén 4 szint +belsőben 1-2 szint) kb. 70 + 84 lakás. A telektömbre 
részletes szabályozási és beépítési terv készítendő. 

-- Az Ipolypart út északi oldala az Ipoly utca és a Madách utca között, kb. 30-40 lakás. A lakóterület kialakítását az Ipoly 
part egészére készítendő részletes beépítési tervvel lehet tisztázni. 

-- Ipoly-parton ma már az önkormányzat nem kíván lakótelkeket kialakítani. 
-- A Honti, Algőver és Perczel Mór utcák mentén, a terület szegélyén, gondos talajmechanikai vizsgálatokat követően, 

hézagosan kialakítható és beépíthető egy-egy sor telek, kb. 30 lakás. A tömb belsejében fekvő szomszédos szabad 
területek (felhagyott sittlerakó, új templom környezete) alkalmassá tehetők a városrész zöldövezeti kiszolgálására, 
intenzív szabadidő –park terület kialakítására (szánkózó domb, görkorcsolya, gördeszka és BMX pálya, kalandjátszótér, 
park sétányokkal, stb). 

-- Lakások a Honti, Vak Bottyán, Török Ignác, Percel Mór utcák mentén legyenek, Algőver kikerült a 
lakásfejlesztésből. 

-- Ipolyszög városrész területén a 22. sz. főforgalmi úttól délre lévő településrészen tartalék lakóterület kb. 10 családi 
házas telek. 

-- Ipolyszög már nem tartozik Balassagyarmathoz.  
-- Újkóváron a mintakert, valamint a tömbbelsők területén kb. 24 családiházas telek alakítható ki megosztással, feltáró utak 

biztosításával további kb. 24 db. Itt a megépülő híd következtében felértékelődő csomópont környezetének intenzívebb, 
vegyes használatú beépítése is mérlegelendő. 

 
Külterület bevonásával kialakítható lakóterületek: 

-- Vak Bottyán u. déli oldalán kialakítható lakótelkek száma kb. 52 db, bevonandó külterület 5,4 ha. Itt igény szerint, kisebb 
lakópark is építhető, a Veres Pálné utcaihoz hasonló, vagy lehet szociális igényeket kielégítő csoportházas beépítést 
indítani, önkormányzati beruházással  

-- A 22-es úttól délre, a kórház melletti területen a vasútig, illetve a vasút és a Patvarci út közötti külterületi földrészleteken, 
a vízbázis védőövezetén kívül alakítható ki lakóterület. A védőövezeten belül rövidtávon korlátozott mezőgazdasági 
hasznosítás, (kiskertek) hosszú távon pedig erdősítés javasolt. 

-- A Horváth Endre u. déli oldalán, a Ny-i iparterülettől délre, a. Homoki szőlők területén falusias beépítésű (gazdálkodásra 
alkalmas) lakóterület alakítható ki, az alap infrastruktúra biztosításával. Itt kb. 200 lakóépület lenne megépíthető, a 
telekviszonyok rendezését, és közművesítést követően. Területe:25,5 ha. 

-- Homoki szőlők falusias lakóterületi besorolása ma már meggondolandó, inkább gazdasági terület 
legyen. 
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-- Ipolyszögön a temető és a sportpálya környezetében a belterület határának és a kialakult területhasználat rendezésével 
kb. 4-5 családiházas telek alakítható. 

2. Gazdasági területek körében: 
2.1 Főbb irányelvek: 

-- A meglévő ipari területek gazdaságosabb felhasználására kell ösztönözni a befektetőket, a tartalék területek 
beruházási célú felhasználásával. 

-- Továbbra is előnyben kell részesíteni a környezetbarát ipari tevékenységek telepítését. 
-- Elegendő területet kell biztosítani a déli iparterületen a nagy területigényű ipari befektetések céljára, a 

foglalkoztatás-fejlesztési célok elérése érdekében. 
-- A lakóterületek közé ékelődő, és zavaró gazdasági vállalkozások fokozatos kitelepülésének elősegítésére 

elegendő területet kell biztosítani gazdasági övezetekben a családi, közép- és kisvállalkozások számára. 
2.2 Fentiek alapján a gazdasági területekre vonatkozó fejlesztési program: 

-- Új gazdasági területek kiépítése a megkezdett infrastrukturális folyosók mentén: 
- a nyugati iparterületen a Kábelgyár melletti tartalék terület felhasználásával (egységes ipari park 
létrehozása), 
- a Szűgyi út mentén mindkét oldalon (elsősorban nagy területigényű, ipari termelő tevékenység céljára), 
- a déli ipari terület bővítése, a Nyírjesi út menti infrastrukturális folyosó kiépítésének felkínálásával (tartalék 

gazdasági terület, elsősorban mezőgazdasági jellegű vállalkozásoknak), 
- a város észak-nyugati szélén a 22 sz. főút északi oldalán, a kóvári kanyartól a volt húsüzemig terjedő terület 

bevonása a gazdaságfejlesztésbe (kimondottan logisztikai, kereskedelmi, szolgáltatási, raktározási 
tevékenységre)  

-- Nagy területigényű, és forgalmi terheléssel járó bevásárló központok részére a belvároson kívül, elsősorban a 
város szélén elhelyezkedő gazdasági övezetekben kell helyet kijelölni (déli és nyugati gazdasági területek). 

-- Idegenforgalom fejlesztési céllal támogatni kell az Ipoly szálló rekonstrukcióját célul kitűző törekvéseket, a belváros 
fogadóképességének növelését. 

2.3 A gazdasági területek bővítésére igénybe vehető területnagyság közel 170 ha. (ebből belterület 22 ha, külterület: 148 
ha). 

3. Intézményhálózat tekintetében: 
A város rendelkezik a szükséges alapfokú intézményhálózattal, ezen a téren elsősorban minőségi megújítás, kiegészítő, 
funkcionális kiteljesedést biztosító beruházásokra, az oktatási intézmények esetében minőségi átépítésre, felújításra, az 
alkalmatlan épületek pótlására kell törekedni. 

3.1 Egészségügy: 
Folytatni kívánjuk a megkezdett kórház rekonstrukciót. Célunk, olyan teljes szakmás egészségügyi intézmény 
kialakítása, melyben minden aktív osztály térben integrálva, megfelelő elhelyezési körülményekkel, diagnosztikai és 
operatív háttérrel tud működni, miközben az inaktív ellátás hotelszolgáltatásainak minősége, valamint a járóbeteg 
ellátás, korai megelőző gyógyító munka feltételei is javulnak.  

3.2 Művelődés: 
A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ területén az eredeti beruházási program megvalósítására, és a klubzóna 
tehermentesítésére egy többfunkciós nagyterem (200-250 fő befogadó képességű színházterem) építésével 
teljesíthetjük ki a művelődési központ tevékenységi körét. 

-- A Művelődési Központ színházterme 440 fős lesz, az elkészült tervek szerint 
3.3 Oktatás: 

Általánosságban törekedni kell, hogy a rekonstrukciók, fejlesztések során gazdaságosabban fenntartható 
intézményhálózat jöjjön létre. Meg kell szüntetni az egyes intézmények területi széttagoltságát, kiegészítő jellegű 
fejlesztésekkel, és az így felszabaduló épületállományt más célra kell hasznosítani. 

3.4 Felnőtt oktatás 
Ki kell alakítani a felnőttoktatás, különösen a szakmunkás átképzés intézményi bázisát, a jelenlegi oktatási 
intézmények figyelembe vételével, az intézmények számának növelése nélkül. Itt elsősorban a most formálódó 
felsőfokú oktatási intézmény, (főiskola) és a két meglévő középfokú szakképzést biztosító iskola jön számításba. 

3.5 Felsőfokú intézmények: 
A város jelenleg nem rendelkezik önálló felsőfokú oktatási intézménnyel. A most beindult felsőfokú képzési forma 
alapja lehet a volt Vármegyeházán egy decentralizált, akkreditált felsőfokú képzési központ (főiskola) kialakításának, 
mely a szorgalmi időszakon kívül a konferencia turizmus és a közművelődés céljait is szolgálhatja. 

-- Nincs felsőoktatási intézmény fejlesztésről szó. 
3.6 Középfokú intézmények: 

Új középiskola kialakításával, az intézmények számának bővítését nem tervezzük. Azonban a meglévő intézmények 
adottságain még sokat kell javítani, elsősorban a hiányzó tantermek, tornatermek pótlásával, tanuszoda(ák) 
kialakításával, a változó igényekhez rugalmasan igazodni képes szakképzés feltételeinek biztosításával.  

3.7 Alapfokú intézmények: 
Folytatni kell a Szabó Lőrinc Általános Iskola építését a Május 1. úton, hogy egy teljes értékű 16 tanulócsoportos 
intézmény jöjjön létre. Ezt követően az Ifjúság úti intézmény más célú felhasználásra igénybe vehető. Ugyancsak 
tanterem szám bővítéssel a Kiss Árpád Általános Iskolánál, fel kell szabadítani az oktatásra alkalmatlan, Rákóczi úti 
épületet, mely más intézménynek adhat helyet. 

-- Az alapfokú intézmények fejlesztése megvalósult. 
4. Üdülőterületek, zöldterületek vonatkozásában: 

4.1 A Nyírjesi üdülőterület elsődlegesen a város lakóinak üdülési, pihenési igényét kell, hogy szolgálja. Infrastrukturális 
fejlesztését a természeti környezet megóvása érdekében, és azzal összhangban kell elvégezni. Elsődleges a tavak 
rekonstrukciója, a tavakat övező erdők megújítása, a szennyvíz kezeletlenül talajba jutásának megakadályozása 
csatornázással, vagy más helyi biológiai szennyvízkezelési rendszer kiépítésével. 
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4.2 A csatlakozó, ma is üdülési célú zártkertek területéből, a természetvédelmi követelmények szem előtt tartásával 
bővíthető az üdülő terület. 

4.3 A város zöldterületei – parkerdők, parkok, ipari területek körüli, út menti védő zöldsávok, utcafásítások – fejlesztését 
úgy kell megoldani, hogy egységes zöldterületi rendszert alkossanak és „zöld folyosókkal” kapcsolódjanak a 
külterületen lévő parkerdőkhöz, a nagyobb, összefüggő védett erdőterületekhez. 

4.4 A 22 sz. főút északi elkerülő nyomvonala és a város jelenlegi belterülete közötti területsáv – benne az Ipoly holtággal – 
elsődleges funkciója: rekreációs terület. A területsáv beépítése csak kismértékű lehet. 

4.5 A meglévő kiskertes hasznosítású területeket (zártkertek) fennkell tartani, azok más célú felhasználását nem szabad 
támogatni. Kivételes elhelyezkedése folytán. a Homoki szőlők egy része falusias jellegű lakóterületté fejleszthető. 

5. Közlekedés, parkolók 
5.1 A város úthálózatának fejlesztésénél lényeges a fontossági sorrend meghatározása. A forgalmi és gyűjtőút hálózat 

kiépítésének az ütemezése közép- és hosszú távú időszakra, a városi forgalom, elsősorban a tömegközlekedés 
kedvezőbbé tételének alapulvételével történjen. 

5.2 Fontos célkitűzése az elkövetkező rövid távú időszaknak a várost övező ipari fejlesztési területeket, valamint a 
szomszédos községeket délről feltáró út beruházásának, továbbá az Úkóvárnál visszaépítendő Ipoly hídnak a 
közúthálózatba történő integrálásának előkészítése. Ennek érdekében meg kell kezdeni az előkészítő tervező munkát, 
a közlekedési szakágazattal történő egyeztetést. 

5.3 A gépkocsi parkolás javítása – különösen a városközpont területén – a rehabilitációs jellegű átépítések, tömbbelső 
feltárások biztosította területek igénybevételével, valamint a közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatával, a szűk 
belvárosi utcák egyirányúsításával történhet. 

5.4 A vasúti közlekedés területén együttműködve a vasút üzemmel, törekedni kell a meglévő adottságokra alapozva, 
feltételes megállóhelyek kiépítésével is, elővárosi jellegű, helyi érdekű tömegközlekedés kialakítására. (Ipolyszög, 
Újkóvár - Ipari Park, strand, vasútállomás, Kórház, Patvarc - vásártér, Őrhalom, illetve Nyírjes, Ipari Park, vasútállomás 
megállókkal). Ebben Patvarc, Őrhalom önkormányzatával, és a regionális vasútüzemmel összefogva lehet előre lépni. 

6. Közműhálózat 
6.1 Megoldandó a Nyírjesi terület közmű-hálózat fejlesztése, legalább a szennyvízkezelés, és a biztonságos ivóvíz ellátás 

szintjén. 
6.2 A belváros területén a vezetékes közművek új beruházásként csak terepszint alatt elhelyezett vezetékben, vagy 

kiépített alépítményben létesíthetők. 
6.3 Közmű rekonstrukció esetén, a belvárosi rehabilitáció alá vont területen az energia ellátási, hírközlési vezetékek 

esetében kötelezővé kell tenni az alépítménybe helyezést, terepszint alatti vezetést. Az ehhez szükséges többlet 
források előteremtésére egyeztetés szükséges a közműszolgáltatókkal. 

6.4 A város csapadékvíz elvezetési rendszerében meg kell szüntetni a fehér foltokat, hidraulikailag tervezett módon, 
átépítéssel, rekonstrukcióval alkalmassá kell tenni a város teljes területéről a záporvizek elvezetésére. 

Értékvédelem: 
6.1 Művi értékvédelem területén:  

-- Az önkormányzat rendeletével összhangban, meg kell találni azokat az ösztönzőket, melyekkel a tulajdonosokat az 
épületállomány értékőrző, értéknövelő megújítására késztethetjük, szolgálva ezzel a városközpont rehabilitációját 
is.  

-- A belváros építészeti, közlekedési rehabilitációs jellegű megújításának terveit ki kell dolgoztatni, és a pályázati 
lehetőségek minél jobb kihasználásával törekedni kell a városközpont megújítására, a fejlesztésbe a gazdasági élet 
szereplőit (szakmai és befektetői tőke) bevonva. 

-- A XIX-XX. századi kisvárosi miliő idegenforgalmi hasznosítása szem előtt tartásával el kell indítani a Köztársaság 
tér és belső Rákóczi út sétáló utcává alakítását, összhangban a város közlekedésfejlesztési tervével. 

-- Meg kell kezdeni a fenntartó egyházakkal együtt a felekezeti temetőkben fellelhető értékes síremlékek 
feltérképezését, védetté nyilvánítását. 

6.2 Táj- és természetvédelem területén kiemelten kell kezelni: 
-- Nyírjesi tavak, a tavakat tápláló források, és ezeket körülvevő erdők védelmét, faállományuk megújítását. Palóc 

liget rekonstrukcióját, mint központi fekvésű természetvédelem alatt álló parkot. 
-- A szeszfőzde és vágóhíd mögötti Ipoly holtág természet közeli megújításával új zöldterület alakítandó ki. 
-- A Nyírjesi tavak környéki védett erdőkre, az Ipoly holtágra, valamint a Palóc ligetre erdőmegújítási, botanikai-

természetvédelmi, és műszaki rekonstrukciós tervek készítendők. 
-- Védőzónát kell képezni a védett természeti értékek, és az azokat megközelítő épített környezetek, fejlesztések 

között.” 
 

A felsorolt célok többsége inkább irányelv jellegű, és nagyon sok olyan cél került megfogalmazásra, mely 
inkább a településszerkezeti tervi leírásába tartozó, azaz rendezési jellegű. Ennek ellenére el kell 
fogadni, hogy a jelen ITS fejlesztési céljaihoz kiindulásául szolgálhat, a megjegyzések 
figyelembevételével.  

 

1.5.2 A hatályos Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai. A megvalósult elemek 
bemutatása 

 

Az IVS 2008-ben készült és került jóváhagyásra. Fejlesztési előzménye az 1999-ben készült, majd 2006-
ban aktualizált településfejlesztési koncepció volt.  

A problémákat, melyekre alapozva jelölte ki a fejlesztési feladatokat, az alábbi táblázat foglalja össze, a 
gazdaság, a társadalom, a lakókörnyezet és a közszolgáltatások témakörében.  
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A lehatárolt városrészek adottságait, gyengeségeit, erősségeit, veszélyeit, lehetőségeit, swot elemzés 
keretében vizsgálta. A lehatárolt városrészek, melyekre 2001-es statisztikai adatok alapján végezte el az 
elemzéseket, a jelen vizsgálatok területei is. 

A stratégia három stratégiai feladatcsoportot jelölt meg: 
-- a gazdaságfejlesztést, 
-- a lakókörnyezet megújítását, 
-- a népességmegtartást és az életminőség javítását. 
Ezeken belül két-két részfeladat, majd minden részfeladat alatt további intézkedések szükségességét 
határozta el. 
A felsorolt stratégiai és részfeladatok, intézkedések mindegyike továbbra is aktuális. 
A társadalom blokkban a három utolsó ma már nem jellemző. A lakókörnyezet problémái közözz ma már 
csökkentek a parkolási gondok, a zöldfelületek gyarapodtak. A közszolgáltatások alatt viszont nincsenek 
felsorolva a kulturális és a rekreációs intézményi hiányok (uszoda, színház és rendezvényterem, 
sportcsarnok). 
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Az IVS 7 akcióterültet jelölt meg, melyeket az alábbiakban mutatunk be, és értékelünk, abból a 
szempontból, hogy abból mi az, ami megvalósult, illetve mi az, ami továbbra is aktuálisnak tekinthető. 
 
Az 1. sz. akcióterület: A Városközpont rehabilitációja 
Az akcióterület fejlesztési feladatai két ütemre bontottak. Az ábrán a piros színnel jelölt feladatokat az I. 
ütemben, a kék színnel jelölt feladatokat a II. ütemben kívánták megvalósítani. 

Jel a fejlesztési feladat megnevezése megvalósulás 

megvalósult részben megvalósult, 
illetve folyamatban 
van 

nem valósult meg 

I/1. Rákóczi fejedelem út átépítése    

I/2. Ady Endre út megerősítése    

I/3. 22. sz. főúti körforgalom, Ady Endre 
út – tehermentesítő út átépítése 

   

I/P3 Óváros tér fizetős parkolóvá való 
átépítése 

   

II/1. Rákóczi fejedelem út átépítése    

II/2. Hunyadi J. – Batik F. – Kossuth L. 
utcák átépítése 

   

II/4. Ipolypart út – Nádor utca gyűjtőúti 
átépítése 

   

II/2-4  körforgalmi csomópontok építése  a 4. sz. csomópont 
elkészült 

 

II/S1-2 sétáló utcák kiépítése    

II/P1 170 fh-es parkoló építése    

II/P2 térszint alatti parkoló, park létesítése    

II/P4 parkoló építése    

II/P6 20 fh-es parkokló építése  burkolat-felújítás 
történt 

 

közterültek rendezése 

épület felújítások 
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épület bontások 

építési lehetőség kialakítása 

park rehabilitáció 

sétány kialakítása 

III börtön felújítása    

összes feladat  14 db (100%) 3 db (21,4%) 3 db (21,4%) 8 db (57,2%) 
 

 

2. sz. akcióterület: Ipolypart fejlesztése 
 

Jel a fejlesztési feladat megnevezése megvalósulás 

megvalósult részben megvalósult, 
illetve folyamatban 
van 

nem valósult meg 

 Terület-előkészítési feladatok: 
Ipolypart sport-szabadidő terület 
kiépítéséhez 
– A Szlovákiától határrendezéssel 
átkerült, Balassagyarmat 
önkormányzatának tulajdonába 
kerülő mintegy 20 ha rét terület 
hasznosítása elsősorban sport-
szabadidős létesítmények, sétatér, 
park, rekreációs területként, 
szegélyén, az Ipolypart út mentén 
kismértékű beépítéssel 

 műfüves pálya, 
sportöltözők, 
gördeszka-óapálya, 
edzőpark elkészültek, 
uszoda előkészítése 
folyamatban van. 

 

 

1. számú akcióterület 
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3. sz. akcióterület: Springa dombi lakóterület fejlesztése 
Jel a fejlesztési feladat megnevezése megvalósulás 

megvalósult részben megvalósult, 
illetve folyamatban 
van 

nem valósult meg 

3.1 
Springa dombtól keletre lévő lakópark 
terület kialakítása – kb. 70-120 lakás 
5,5 hektáron, mellette közpark kb. 0,7 
ha, infrastruktúrával, zöldmezős 
beruházás. Magas komfortú, igényes 
lakóterület kialakítása. 
 

A Veres Pálné utca 
kicsatlakozása a 
Patvarci útra megépült 

  

3.2 Springa dombi parkerdő kialakítása – 
a felnőtt, 14-16 éves állomány erősítő 
ritkító szelektálása, sétautak, 
tisztások képzése, a természetes 
domborzat adta katlan kihasználása 
szabadtéri színpad kialakítására (a 
palóc-ligeti kiváltására). Jóléti 
létesítmények, padok, pihenők, kilátó, 
stb. létesítése. 

   

összes feladat  2 db (100%)   2 db (100%) 
 

2. számú akcióterület 
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3. sz. akcióterület 4. sz. akcióterület 

 

4. sz. akcióterület: Ipari területek fejlesztése munkahelyteremtő beruházások érdekében 
Jel a fejlesztési feladat megnevezése megvalósulás 

megvalósult részben megvalósult, 
illetve folyamatban 
van 

nem valósult meg 

 Delphi alatti-melletti ipari zóna – a 
Szügy irányába menő infrastrukturális 
folyosó adottságainak kihasználása, 
termelő ipari létesítmények 
elhelyezése az út mindkét oldalán, 
összesen kb. 30-40 ha terület, plusz 
Szügy területén további 80 ha. 

   

 

5. sz. akcióterület: Nyírjes, turisztikai terület fejlesztése 
Jel a fejlesztési feladat megnevezése megvalósulás 

megvalósult részben megvalósult, 
illetve folyamatban 
van 

nem valósult meg 

 Nyírjes rekonstrukciója – a 
tórendszer kotrását, partjuk és 
műtárgyaik felújítását követően a 
környező terület, üdülő területek és 
parkerdő megújítása, műszaki 
infrastruktúra, vendéglátás jóléti célú 
erdészeti tevékenység (sétautak, 
pihenő létesítmények, arborétum, 
madárfigyelő, erdei tornapálya, erdei 
iskola, kiránduló helyek, Segítő-szűz 
forrás környezete kialakítása). 

 Az Ipoly Erdő Zrt. 
vadasparkot, 
arborétumot létesített 
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6. sz. akcióterület: Rekreációs terület 
Jel a fejlesztési feladat megnevezése megvalósulás 

megvalósult részben megvalósult, 
illetve folyamatban 
van 

nem valósult meg 

 Új templom mögötti terület – az 
úgynevezett Süvöltői új templom 
melletti, – egykori anyagnyerő hely és 
törmeléklerakó terület rendezése, 
BMX, gördeszka, kori pálya 
kialakítása. Aktív nagykamasz 
kalandjátszótér, park. Újabb 2,5 ha 
zöldterület kialakítása. 

   

 

 

 

 

6. számú akcióterület 

5. számú akcióterület 

7. számú akcióterület 
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7. sz. akcióterület: Közlekedési hálózat fejlesztése 
Jel a fejlesztési feladat megnevezése megvalósulás 

megvalósult részben megvalósult, 
illetve folyamatban 
van 

nem valósult meg 

 Déli tehermentesítő gyűrű első üteme 
– a nyugati iparterülettől a Horváth E. 
útig új gyűjtőút építése állami, 
önkormányzati területen, mintegy 450 
m új nyomvonal, kb. 5-600 m régi 
pálya megerősítés. 
Eredményeképpen a nyugati és déli 
iparterület, illetve a Budapest-Vác és 
Budapest-Aszód felőli forgalom a 
belváros érintése nélkül szétosztható, 
összegyűjthető. A teljes gyűrű első, 
legjelentősebb szakasza lenne. (A 
keleti vonal még sok 
bizonytalanságot takar, és 
indokoltsága Salgótarján, Szécsény 
fejlődésének függvénye, valamint a 
szlovák kapcsolódó területeké). 

 Az első ütem 
(Kábelgyári utca és 
Algőver utca közötti 
400 m-es szakasz) 
kivitelezése 
folyamatban van. 

 

 

 

1.5.3 A hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
 

Az önkormányzat nem kötött az elmúlt 20 évben településfejlesztési, illetve településrendezési szerződéseket. 
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1.6 BALASSAGYARMAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 
 

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

Balassagyarmat város érvényes településrendezési tervei: 
-- településszerkezeti terv1999-benkészült el és került jóváhagyásra. Ezt követően többször történt 
részmódosítás, melyek nem kerültek az eredeti tervbe beillesztésre. ; 
-- Helyi Építési Szabályzat (SZÉSZ) és szabályozási terv 2009-ben került jóváhagyásra, mely szintén 

többször módosult. 

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
Az alábbiakban összefoglaljuk röviden a településszerkezeti terv leírását és annak megvalósulását. 
Ipolyszög településrész idővel önállóvá vált. Így ma már nem része Balassagyarmat településszerkezeti 
tervének. 

1. Településhálózati szerepkör 
- Balassagyarmat elsődleges „szerepköre”, feladata az itt lakó népesség teljes körű alap- és középfokú ellátása, 

munkahely biztosítása, lehetőleg olyan életfeltételek teremtése, amely a „jó és alkalmas lakóhely” 
kritériumának eleget tesz. 

- Mint város, a környezetére hatást gyakorol. Jelenleg is és távlatban is középfokú ellátó funkciót tölt be az 
oktatási, szociális és egészségügyi intézményhálózata, valamint kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltatói 
létesítményei révén. 
Az ellátáson túl termelési-szervezési feladatokat is betölt a vonzáskörzetében 

- A város funkciói között meg kell említeni az üdülő-idegenforgalmi szerepkörből adódókat is. Itt is elsősorban a 
helyi igényeket elégíti ki az üdülőterületekkel és az aktív pihenést szolgáló kertekkel. 

- Határátkelőhely, így az átmenő idegenforgalomból is kiveszi a részét, ezen a téren idegenforgalmi 
szervezőközponti feladatokat lát el. 

- Összegezve tehát Balassagyarmat településhálózati szerepköre: kistérségének gazdasági, igazgatási 
szervező központja, és a kistérségen túl is ható: kereskedő és iskolaváros. 

A szerepkörre vonatkozó megállapítások ma is helytállóak azzal az eltéréssel, hogy a schengeni határ 
megszűnésével a határon átnyúló szerepkörük megerősödtek, elsősorban kereskedelmi és 
egészségügyi ellátás munkahely-ellátottság vonatkozásában. Az új településszerkezeti tervnek a 
határon átívelő vonzásterületek hatásaival és az ebből származó balassagyarmati települési 
szerepkörökkel részletesebben kell foglalkoznia.  

2. Településhálózati összefüggések 
- A Balassagyarmat vonzáskörzetébe tartozó településeket két csoportba sorolhatjuk a várostól való távolságuk, 

kapcsolatuk szempontjából. 
A szűkebb vonzáskörzet települései: Patvarc, Dejtár, Patak, Őrhalom, Csitár, Nógrádgárdony, Hugyag, Iliny, 
Szűgy, Csesztve, Bakópuszta és Nógrádmarcal. 
A tágabb vonzáskörzet települései: Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Debercsény, Drégelypalánk, 
Érsekvadkert, Galgaguta, Herencsény, Hont, Ipolyvece,  
Magyarnándor, Mohora, Nagyoroszi, Nógrádkövesd, Nógrádsáp, Szanda, Szátok, Szente, Szécsényke és 
Terény. 

- A felsorolt települések alkotják Balassagyarmat „kistérségét”. 
- Balassagyarmat néhány intézménye révén, vonzáskörzetén túl is hatást gyakorol, ezek: 

 oktatásügy 

 egészségügy 

 tűzoltóság 

 határigazgatóság 
A középfokú oktatás tekintetében a rétsági és szécsényi kistérségeket is ellátja. 
Egészségügy vonatkozásában: 

- közös orvosi ügyelet balassagyarmati, rétsági kistérségek között, 
- a kórház egész Ny-t Nógrádot, de elmeosztálya Nógrád megyén kívül Heves és Pest megye egy részét is 

ellátja. 
A tűzoltóság vonatkozásában: Balassagyarmat-Rétság kistérségek egy körzetet alkotnak. 
A határigazgatóság és Pénzügyőrség hatásköre Ipolytarnóctól Szobig terjed ki. 

A határigazgatóság megszűnt a schengeni határ lebontásával, így Pénzügyőrség sincs. 

3. A népesség jelenlegi és várható alakulása (lakónépesség): 
- A településrendezési terv csak Balassagyarmat területére készül, de az előző fejezetekből kiderül, hogy a 

város szempontjából nem közömbös az a terület, amelyet intézményhálózatával el kell látnia közép és részben 
felsőfokú szinten. Tehát ismerni kell az itt jelenlévő (és várható) népességszámot is. 

- A táblázat a jelenlegi és a 2010-ben várható népességet tünteti fel a város és környékére vonatkozóan 
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-  

 1990 1994 1996 2010 

Balassagyarmat város 18792 18241 18072 18000 

Szűkebb vonzáskörzet 7737 8280 8034 8000 

Tágabb vonzáskörzet 21468 21336 21068 21000 

Vonzáskörzet összesen 29205 29616 29102 29000 

Város+vonzáskörzet 47997 47857 47174 47000 
 

- A táblázat adataiból kitűnik, hogy sem a város sem a vonzáskörzete vonatkozásában nem számolunk 
népesség növekedéssel. A város népességének lassú csökkenése 1990-től indult meg – a 90 és 94-évi 
csökkenés Patvarc kiválását jelzi – de a körzet népességének csökkenése már 1960-tól megkezdődött. 

- Balassagyarmat népességének eloszlása a város elkülönült városrészeiben (az 1980 évi népszámlálás adatai). 
Az adatokat tájékoztató jelleggel közöljük, mivel a város felsorolt egységeit km-ek választják el egymástól. 

A 2010-re prognosztizált számok optimisták voltak. A 20013 januári adatok szerint   
-- Balassagyarmat lakónépessége 2013-ban 15 857, a csökkenést Ipolyszög kiválása is okozta, 
-- a kistérség összes (város+vonzáskörzet) lakónépessége 40 326 fő. 
 

4. Lakóterület, lakásépítés 
- A lakásépítés területén az elkövetkező időben elsősorban a magánerős beruházásokkal kell számolni, az 

önkormányzat csak kevés (szociális szempontokat figyelembe vevő) lakásépítést finanszírozhat saját erőből. 
- Ennek megfelelően a lakóterület fejlesztéseket alacsonyabb beépítésű családi és társasházak 

megvalósításával biztosítjuk. 
- Természetesen a megkezdett többszintes beépítésű lakóterületet (Mikszáth K. u.) már ebben a szellemben kell 

befejezni, de újabb lakóterületek kialakításánál a lakossági igényekhez jobban alkalmazkodó beépítési módot 
javasolunk tervünkben. 

A lakóterület fejlesztésre még számba vehető belterületek: (kertvárosias beépítés KEL jelű) 
- Tömbbelsők feltárása: 
 - Rákóczi-Semmelweis-Árpád úti tömbbelső (1-2 szint) kb. 84 lakás 
 - Rákóczi-Deák u.-Teleki u. többelső (1-2 szint) kb. 15 lakás 
A tömbfeltárások a város központi területére esnek és itt a megengedett beépítési maximum: 80 %. 
- Veres Pálné u. és Patvarci út menti szabad terület 40 db lakótelek. 
- Vak Bottyán – Perczel Mór u. határolta területen kialakítható lakótelek 13 db. 
- Ipolyszög városrész területén a 22. sz. főforgalmi úttól É-ra lévő településrészen tartalék lakóterület kb.: 3,0 ha. 
Külterület bevonásával kialakítható lakóterületek 
- Ipolypart u. É-i oldalán elhelyezhető kb. 56 lakás, igénybevett külterület: 2,1 ha. 
- Vak Bottyán u. déli oldalán kialakítható lakótelkek 52 db, igénybevett külterület: 5,4 ha. 
- A Rákóczi fejedelem út déli oldalán a kórháztól keletre lévő területen kialakítható lakótelek 80 db, igénybe vett 

külterület: 10,0 ha. 
- A Horváth Endre u. déli oldalán, a Ny-i iparterülettől délre u.n. homoki szőlők területén falusias beépítésű 

(gazdálkodásra alkalmas) lakóterület kialakítását javasoljuk, alkalmazkodva a kialakult helyzethez, de 
szabályozva az építési tevékenységet. Területe:25,5 ha. 

- Tartalék lakóterületként jelöli a terv a „Déli gyűjtőút” K-i, 22 sz. főútra kivezető szakasza mentén kialakítható 
lakóterületet, amelynek a területe: 8,1 ha, ebből jelenleg is belterületbe van 1,4 ha, a külterületből igénybevett 
terület 7,0 ha. 

- Lakóterület fejlesztésre igénybe vehető külterület összesen: 41,0 ha. 

Lakóparknak kijelölt terület a Veres Pálné utcától keletre fekvő terület, melynek területmegszerzése és 
terület-előkészítése elkezdődött. Itt mintegy 40 telek kialakítására kerül sor, melyet az önkormányzat 
kíván értékesíteni. 
A Vak Bottyán és a Perczel Mór utcák által határolt területen a lakótelkek kialakítása ugyancsak 
elkezdődött. Török Ignác utca melletti 24 telek árusítása megtörtént, a közművek kiépítése folyamatban 
van. 
Ipolyszög időközben különvált. Önálló település lett. 
Az Ipolypart utca északi oldalára tervezett lakóterület nem valósul meg, mert a terület az időközben 
kiépülő rekreációs terület része lett. 
A Vak Bottyán utca déli oldalán, tervezett lakóterület még nem épült ki. 
A Rákóczi fejedelem útjától délre, a kórház mellett tervezett lakóterület nem valósult meg, de nem is 
javasoljuk kiépítését a déli iparterületi gyűjtőút nyomvonalának ebbe a térségbe javasolható kiépítése 
miatt. 
A Homoki dűlők lakóterületi átsorolását nem javasoljuk. A népességszám csökkenése miatt nem indokolt 
további 25 ha-os lakóterület kiépítése elsősorban gazdasági területként hasznosítható. 
 

5. Vegyes területek 
Településközponti vegyes terület (TV jelű) 
- Ez a terület a város központját foglalja magába. 



BALASSAGYARMAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS,                                                                                                                                         2015                      VÁTERV95 
42 

 

A vegyes terület (az elnevezése is erre utal) az intézmény területeken kívül jelentős lakóterületeket is magába 
foglal. A lakóterületekkel kapcsolatos tennivalókat a lakóterület fejezetben felsoroltuk, ezek: 

- Óváros téri átépítések 
- Mikszáth K. úti beépítés befejezése 
- tömbbelső feltárások 

- A településközpont területén lévő intézményekkel kapcsolatos javaslat: 
-  a bíróság épülete teljes egészében igazgatási intézmény legyen (az oktatás intézmény kiváltása), 
- a régi Vármegyeháza megfelelő funkciójú felhasználása (esetleg felsőfokú oktatási intézmény kihelyezett 

tagozata, kulturális intézmény, konferencia épülete) 
- óvoda részére területbiztosítás a Dózsa Gy. u.- Rákóczi – Hunyadi u. tömbbelsőben  (Kossuth úti és Jókai Mór 
úti óvodák kiváltása) 

-- Óvoda részére nem kell területbiztosítás a Dózsa-Rákóczi-Hunyadi tömbben 
- Rákóczi u. – Semmelweis u. tömbbelsőben lévő óvoda területének bővítése. 
- A településközponti vegyes terület területe, kb: 74,7 ha. 
Központi vegyes területek (KV jelű) 
- Ezek a területek a város alközpontjai. 
- Balassagyarmat város lényegét tekintve egy központú város, de ez a központ a városközponti belterületét tekintve 

kissé aszimmetrikus elhelyezkedésű (a város északi irányú terjeszkedését az Ipoly folyó és országhatár 
megakadályozta). 

- A város vasúton túli (déli irányú) terjeszkedése magával hozta, hogy ezen a területen is kialakuljon kisebb 
központ, amely a déli városrészt tekintve aszimmetrikus elhelyezkedésű. 

- Ipolyszög településnek a városhoz való csatolása eredményezte egy újabb alközpont létét, amely ennek a 
városrésznek a központja. 

- Mind a két alközpont a városrész alapfokú intézményeinek a „gyűjtőhelye”, természetesen lakóterületekkel 
övezve, amire a vegyes terület elnevezés itt is utal. 

A vasúttól délre kialakult alközpont 
- A központ területén lévő lakóterületek végleges formát öltött részei a városrésznek. 
- Az itt lévő intézmények közül: 
 - a Szabó Lőrinc ált. iskola funkcióváltás javasolt (a Május 1. úti ált. iskola átveszi a szerepét, 
 - az új ált. iskolával szemben lévő területen, a Springa domb déli részén területet biztosítunk a Szalézi rend 

részére templom és „oktatási” létesítmény elhelyezésére, 
- a Leiningen Károly utca mentén lévő posta, orvosi rendelő mellett területet biztosítunk gyógyszertár részére (a 

városnak ezen a részén nincs gyógyszertár). 
Ipolyszög városrész központja a 22 sz. főközlekedési út déli oldalán kialakult településrész súlypontjában 
helyezkedik el: 

- két templom (rk. és evangélikus) 
- óvoda 
- ellátó létesítmények (üzlet, italbolt) 
- orvosi rendelő intézményével 

- A központ területén az intézmények és lakóépületek is végleges formát öltött részei a településrésznek. 
- A településközponti és központi vegyes beépítésű területeken lévő lakóterületek és a város egyéb részein lévő 

lakóterületek közötti jelentős különbség a beépítési százalékban jelentkezik, a központok területén magasabb 
lehet a beépítési %. 

Az alközpontok területei 
-vasúttól délre lévő központ: 19,8 ha 
-Ipolyszög városrész központja: 3,0 ha 

A vegyes területek településszerkezeti tervben előirányzott kijelölése továbbra is érvényben tarthatók. 
 

6.Gazdasági terület 
a.) Főbb irányelvek:  - a meglévő ipari területek gazdaságosabb felhasználása 

- továbbra is előnyben kell részesíteni a környezetbarát ipari tevékenységek telepítését, 
-a lakóterületek közé ékelődő, és lakóterületet zavaró gazdasági területek fokozatos 
telepítése a déli vagy nyugati gazdasági területre. 

b.) Területi fejlesztési javaslat 
- A Ny-i iparterület bővítése 

- a meglévő ipartelep és a vasútvonal között, 
- a 22 sz. főút meglévő és tervezett (elkerülő) nyomvonala közötti területen, 
- az Algőver Mihály u. Ny-i oldalán 

A két utóbbi területen elsősorban kereskedelmi szolgáltató gazdasági létesítmények telepítését javasoljuk. 
- A D-i iparterület bővülhet a Mártírok u. mentén a Nyírjesi üdülőterület bekötő útjáig (tartalék kereskedelmi, 

szolgáltató ipari terület) valamint a Szűgyi út mentén a város igazgatási határáig. 
A Szűgyi út mentén: 
- az ÉK-i oldalon nagyobb területet igénylő ipari üzemek telepíthetők, (igény szerint bármikor) 
- az út DNy-i oldalán lévő területet tartalék ipari területként javasoljuk felhasználni. 
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- A kórháztól keletre a 22 sz. főút déli oldalán lehatárolt gazdasági területen kisebb területet igénylő, és nem 
zavaró hatású kereskedelmi, és szolgáltató ipari egységek telepíthetők.  

- A gazdasági terület bővítésére igénybevett területnagyság: 63,8 ha (ebből belterület 22,2 ha, külterület: 41,6 
ha). 
(A tartalék gazdasági terület nem szerepel a fenti adatban, mivel az csak a belterületbe csatoltat tartalmazza). 

A településszerkezeti tervben jelölt gazdasági terültek részben beteltek. A Szűgyi úttól keletre és a 
Patvarci út mentén további gazdasági terültek jelölhetők ki igény esetén.  
 

7. Üdülőterület 
- A város területén újabb hétvégi üdülőtelkek kialakítását nem tervezzük, viszont az üdülőterülethez közvetlenül 

kapcsolódó, kialakult mezőgazdasági parcellák – a Fenyves u. É-i és D-i oldalán, valamint a Kacsa u. menti 
területek – üdülőterületté való átminősítését javasoljuk. 

- A feladat ezen a téren meglévő létesítmények jobb kihasználása, az üdülőtelkek megfelelő infrastruktúrával 
való ellátása. 

Az üdülőterültek kialakultak, további üdülő övezetek kijelölése nem indokolt. 
 

8. Különleges területek 
A különleges területek „kategóriába” soroltuk azokat a területeket, amelyek az előzőekben felsorolt terület-
felhasználási egységekbe nem igazán „férnek” be. 
Ezek:  - a városi kórház, területe 13,8 ha 
 - a megszűnő szeméttelep rekultiválandó területe 
 - a határőrség gyakorló területe (Szűgyi u. keleti oldalán) 

A Szűgyi úttól dél-nyugatra lehetne a megyei börtön új épületegyüttesét elhelyezni. 
 

9. Közlekedési területek 
a) Vasútterület  
- A város területén találkozik a 78 sz. Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc-i mellékvonal és a 75 sz. Vác-

Diósjenő-Drégely-Balassagyarmat-i mellékvonal. Mind a két vonal egyvágányú, a belterületi szakasz hossza: 
3790 m, a külterületi: 8650 m. 

- A város központi belterületét a vasútvonal közel azonos területű É-i és D-i részre „osztja, Ipolyszög városrész 
belterületét elkerüli. 
A vasút legnagyobb területe a vasúti rakodó a Kossuth u. és Hétvezér utcák között lévő vasúti szakaszhoz 
kapcsolódik 

- A vasút meglévő területét megtartottuk, területbővítést 2 helyen javasolunk: 
- az 1. számú autóbusz pályaudvar területe (amennyiben a pu. másutt valósul meg) rakodótér bővítés 
lehet, 
- a kórház területétől délre nyomvonal korrekcióhoz biztosítunk területet. 

b) A közútterület a települést érintő országos és helyi közutak, parkolók közterületi sávjai, buszpályaudvar alkotják. 
- 22.sz. másodrendű főforgalmi út (Rákóczi fejedelem út, Kóvár u.) K-Ny-i irányban szeli keresztül a várost: 
- 2108 sz. Balassagyarmat-Aszód ök. út (Kossuth u., Leiningen K út, Szűgyi u.) É-D-i szerkezeti gerince a 
városnak,  
Az út tehermentesítésére javasolt párhuzamosan haladó nyomvonal: 

 - Hunyadi u. 400 m, szabályozási szélesség: 18 m 
 - Patvarci u.- vasút vonal között új szakasz 580 m, szab. szélesség 30 m 
 - Gárdonyi G. u. 440 m, szélesség        30 m 
 - Szűgyi út megmaradó nyomvonal 

A Csokonai-Hunyadi utcák közötti belső elkerülő út javaslata elvetésre került. 
- 2204 sz. Balassagyarmat – országhatár, belterületen 
- 2119 sz. Balassagyarmat – Patvarc ök. út, belterületen 
- 21128 Csesztve-i bekötőút, Balassagyarmat-Galiba puszta között kiépült, Galiba pszt. és  
- Déli gyűjtőút a 22 sz. főúttól – a 22 sz. főútig: 
- Jelentősebb gk. parkolóterületek a városközpont területén, kórháznál, ipari üzemeknél található, utakhoz 
kapcsolódnak vagy az út leálló sávjai. 
- Autóbusz pályaudvar területe: (távolsági és helyi járat). 

c) Légi közlekedés 
- A Balassagyarmat-i kórház kiszolgálására Egészségügyi Szolgálati repülőtér üzemel. 
Közvetlenül a kórház területe mellett helikopter állomás részére biztosítunk területet, pályaméret (III.oszt.) 
120x80 m = 9600 m2 (KG jelű területen). 

A déli gazdasági terülteket felfűző elsősorban teherforgalmat lebonyolítandó gyűjtőút nyomvonalán 
módosításokat javaslunk, összefüggésben a 22. sz. elkerülő út nyomvonal módosításával. Ennek 
részletei a közlekedési fejezetbe kerülnek a stratégiai alátámasztó munkarészbe.  

 

10. Közmű területek 
A közmű területek a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgáló területek. 
- Vízmű terület  
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A vízmű kutak a város keleti szélén a 22 sz. főút É-i oldalán, külterületen helyezkednek el, jelenleg használaton 
kívüliek. 
A vízbázis megtartását és védelmét javasoljuk, szóba jöhet ipari vízzé való átminősítése. 

- Szennyvíztisztító telep 
A város nyugati szélén helyezkedik el, belterületbe kerül.  

- Elektromos állomás a város K-i szélén, a Patvarci út déli oldalán, bővítésére (igény esetén) kelet-nyugati 
irányban is van lehetőség. 

- A vezetékes földgáz a Szűgyi úton „érkezik” a városba, a gázfogadó az út Ny-i oldalán épült meg. 
A közműfejlesztési és rendezési javaslatok aktualizálást a közmű szakági javaslatok tartalmazzák. 
A módosításnál figyelembe kell venni, hogy a közigazgatási terület észak-keleti részén egy Ipolyi 
víztározó kialakítására kerülhet sor, melynek rekreációs funkciói is számításba jöhetnek. 
 

11. Zöldterület 
a) Közparkok 
- Balassagyarmat belterületén a legjelentősebb közpark a Palóc-liget, amely összvárosi szintű igényeket elégít 

ki. Ezen túl: - az itt lévő Palóc múzeum révén – regionális vonzással is bír. 
A Palóc – ligetben az alábbi funkcionális egységek kaptak helyet: 

- központjában a múzeum épülete áll, falumúzeummal, 
- az épület előtti „előkert” vízfelülettel, 
- pihenő és sétakert 
- játszótér 
- képzőművészeti alkotások 

A Palóc-liget igen gazdag, idős értékes növény állománnyal rendelkezik. 
A park területének növelését javasoljuk a 7-8 hrsz-ú területekkel. A szabadtéri színpad kihelyezését javasoljuk 
a tervezett szabadidő központ területére. 

- Kisebb jelentőségű zöldterület a Kecskeliget, amely szintén idős növényállománnyal rendelkezik, a park 
jelenleg gondozatlan. Javaslat: 
1.változat: a parkot millenniumi emlékparkká nyilvánítani és ennek megfelelően rendezni, 
2. változat: a játszórét és pihenőpark, középiskola terület bővítésére. 

- Kisebb parkok, játszóterek a lakóterületeken és intézményekhez kapcsolódóan a város egész területén 
találhatók (ezekkel a belterületi szabályozási tervben részletesebben is foglalkozunk). 

- Új közparkok kialakítására biztosítunk területet 
- a Honti utcában a rk. templom mellett (kisebb tereprendezéssel különleges sportpályák megvalósítására van 
itt lehetőség). 
- Ipolypart u. és a 22. sz. főút elkerülő nyomvonala közötti területsávon. 
Ezen a területen kaphat helyet: szabadidő park, strand, uszoda stb. 

b) Intézmény jellegű zöldterületek 
ba.) Sportpálya a település Ny-i részén található a városi sporttelep (gyepes labdarúgó pálya 110x66 m, öltöző-
mosdó helyiségek),  

Az ipari park kialakításával a területe lecsökken kb. 24.000 m2-re, javasoljuk továbbra is sportterületként 
fenntartani, mint a Ny-i ipartelep sporttelepe, igényeknek megfelelő kispályák kialakításával. 

- A városi sporttelep részére a település É-i részén biztosítunk területet, ahol labdarúgópálya, edzőpálya, 
kispályák és a szükséges épületek elhelyezhetők. 
Az itt kialakítható sporttelep területe kb. 104.000 m2. 

- Ipolyszög városrész sportterülete: 7700 m2, külterületen van. 
bb) Temetők 
- A temetők a település „középtáján” foglalnak helyet (kissé Patvarc irányában eltolódva) a Patvarci u. É-i és 

D-i oldalán. 
- Az É-i oldalon lévő betelt, ezt a temetőrészt kegyeleti park-ként kell fenntartani. Az út déli oldalán 

elhelyezkedő temetők megfelelő rendezésével, továbbra is itt javasoljuk a városi temetőket. 
- Nagytávlatra szükséges kijelölni új temető részére területet a város központi belterülete és Nyírjes közötti 

területen. 
- A kijelölt terület jelenleg szántó művelésű, felhasználásig a területen mezőgazdasági művelés folytatható! 
- - Ipolyszög városrészen temetője megfelelő. 

bc) Strand, kemping 
A településben excentrikusan, annak Ny-i részén helyezkednek el, egymás mellett a két intézmény. 
A kiépítettség megfelelő, de távlatban elképzelhetőnek tartjuk a város É-i tervezett „zöld övezetében” lévő 
áthelyezésüket. 

c) Védelmi jellegű zöldterületek 
A belterületen a 22 sz. főút új nyomvonala mentén és az ipari területek és lakóterületek között védő zöldsávok 
részére területet biztosítunk, ezeket a sávokat fásítani kell. 

d) Zöldterületen épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el. 

A zöldfelületek fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat a zöldfelületi stratégiai alátámasztó munkarészek 
fogják tartalmazni. 
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12. Erdőterület 
- A nagyobb összefüggő erdőterület a város déli részén található Nyírjes és az Égerláp térségében külterületen, 

míg belterületen kisebb (telepített) erdőterületek találhatók. 
Springa-domb, Nyírjes üdülő) 

- A védelmi rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni nem lehet, ezek:  
 - a Nyírjesi üdülőterületet É-i oldalon határoló erdősáv (védő) 
 - a Nyírjesi tavakat É-i és D-i oldalon határoló erdőterületek (védett) 

- vízmosások, horhosok borította erdősávok (védő). 
- Parkerdő területén a 100 000 m2-t (10,0 ha) meghaladó területen 0,5 %-os beépítettséggel az erdő 

rendeltetésének megfelelő építmények elhelyezhetők. A városi parkerdők közül:  
- a Springa-domb-i parkerdő  
- a Nyírjes-i parkerdő  

A Nyírjes-i parkerdő területén a meglévő épületek maradhatnak, de elbontásuk esetén új nem építhető a 
helyükön. 

- A védelmi és parkerdők területén a fakitermelés korlátozott. 
- A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén lévő erdőterületek (ide tartozik az Égerláp is) különösen védett területnek 

számítanak. 

A településszerkezeti tervben jelölt erdőterületeken kívül további erdősítés fogunk javasolni a stratégiai 
munkarészben annak érdekében, hogy a bel és külterületei zöldfelületek összefüggő hálózatot 
alkothassanak, és ezzel segítsék elő az éghajlatváltozásra való felkészülést. 
 

13. Mezőgazdasági terület 
- A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos 

termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezésére szolgáló terület 
- A szerkezeti terven a mezőgazdasági területek körül betűjellel azokat a területeket láttuk el, amelyeken 

valamilyen építési tevékenység folyt vagy várhatóan folyni fog. 
Ezek: - Palóctáj Szövetkezet Fűrészüzeme, Nyírjes puszta (MG jelű) 

    - a zártkertek területei a város déli részén a Nyírjesi üdülőterülethez kapcsolódó területek, ill. a város DK-
i részén lévő zártkert területe (M jelű) 
    - tanya (külterületi lakott hely) kialakítására biztosítunk területet a Csesztve felé vezető út keleti és Ny-i 
oldalán és Ipolyszög belterületétől délre és keletre meglévő dűlőutak mentén. 

- A volt zártkertek területén építési tevékenység csak a 800 m2 vagy ezt meghaladó területű parcellán 
lehetséges, a beépítés max. 3 % lehet és csak gazdasági épület. 

- Tanya 6000 m2, vagy ezt meghaladó nagyságú földrészleten létesíthető (lakás és gazdasági épületek), a max. 
beépítés 1,5 % lehet. 

A mezőgazdasági területeket a tervezett erdősítéssel összefüggésben kell majd korrigálni, a 
területrendezési tervekben meghatározott térségi területfelhasználási követelmények érvényesítése 
mellett. 
 

14. Egyéb terület (jele: VT) 
- Az egyéb területbe soroljuk a város területén található vízgazdálkodási területeket, ezek: 

- vízmű kutak területei, 
- Nyírjes-i tavak területe. 

 

15. Tartalék terület (TL, TIG, T jelű) 
Kétféle tartalék területet jelöl a terv, ezek: 

- tartalék lakó-, gazdasági terület 
- tartalék terület (funkció megjelölés nélkül) 

A funkció nélküli tartalék terület olyan belterületbe vont földrészlet (a város Ny-i szélén, a 22 sz. főút meglévő és 
tervezett nyomvonala között, amelynek a felhasználása, beépítése v. nem beépítése a „kerülő” út megépítése után 
célszerű. A déli gyűjtőút és a meglévő ipari terület közötti tartalék terület egyelőre kertművelésű terület maradjon. 
 

16. Művi értékvédelem 
- Országos értékvédelem körébe tartozó épületek. 

A város műemlékei a 18. és 19. századból maradtak ránk, korábbi korokból nem, mivel a 18. sz. végi 
tűzvészekben csaknem az egész város elpusztult. 
Műemlékek, műemlék jellegű épületek: 
- Rk. templom 
- Ev. templom 
- Volt megyeháza 
- Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
- Szent Imre ált. iskola (volt Angolkisasszonyok zárdája) 
- Volt szerb templom 
- Volt Kacskovics major 
- Rákóczi fejedelem u. lakóházak (35-37 sz.) 
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- Palóc múzeum 
- Helyi értékvédelmi területek 
- Városszerkezeti szempontból helyi védelemre javasoljuk: 

Az Ipolypart u. – Madách u. –Deák F. u. – Baltik F. u.- Patvarci u.- Hunyadi u. –Ipolyjáró út határolta területet 
kiegészítve a börtön és a volt megyeháza területével. 
Megfontolandó a védelme a Rákóczi fejedelem u. – Széchenyi u.- Szondi – Benczúr Gyula- Bajcsy-Zs. utak 
által határolt városrésznek (benne a palóc-liget u.n. Tisztviselő és Otthon telepek). 

Az örökségvédelemmel kapcsolatos településszerkezeti elhatározások továbbra is aktuálisnak 
tekinthetők. A műemléklistát az új adatszolgáltatás alapján pontosítani kell. 
 

17. Táj- és természetvédelem, környezetvédelem 
- Balassagyarmat a Börzsöny és a Cserhát hegységek által közrefogott Nógrádi-medence közepén, az Ipoly 

folyó bal partján fekszik. Igazgatási területén országos, és helyi jelentőségű tájvédelmi területek találhatók. 
- A település területen országos jelentőségű tájvédelmi terület:  a Duna – Ipoly Nemzeti park részét képező 

terület, amely a város központi belterülete és Ipolyszög városrész belterülete között helyezkedik el, magába 
foglalva az u.n. Égerláp természetvédelmi területét (106 ha) 
- A Nemzeti Park területéhez kapcsolódóan oktató bázist kell létrehozni (0200 hrsz.) ahol lehetőség lesz a 

természeti értékek kutatására, feltárására, valamint ezek oktatásban történő felhasználására. 
- Helyi védelmi szempontból nagy jelentőséggel bír a Nyírjes-i terület.Védelemre javasoljuk: 

- a tavak területét 
- a tavakat északról határoló parkerdőt és külterületi erdőterületeket 

   (0120, 0121, 0122, 0123, 0107/5 és a 0189 hrsz. terület egy része) 
- a tavakat déli oldalon határoló erdőterületeket 

         (085, 090/1, 092/1, 092/2, 093/1-29, 096, 097/23-24 hrsz.) 
- Tájvédelmi szempontból is jelentős, hogy a vízmosásos, horhosok erdőfelületei, továbbá az üdülőterületet É-i 

oldalon határoló meredek területsáv erdőfelülete „védett erdő” jelleggel maradjon meg. A kedvező tájképen túl 
az eróziós károk csökkentéséhez is hozzájárul, de védi a tavakat tápláló forrásokat is. 

- A táj értékét növelik a táblahatárok, dűlőutak forgalmi utak menti fasorok. A meglévőket óvni és karbantartani, s 
ahol szükséges telepíteni kell. 

- Táj és környezetvédelmi szempontból is jelentős a 22 sz. főút É-i elkerülő nyomvonala és a jelenleg beépített 
területek között kialakuló zöldfelület. A terület több funkciót tölt be, ezek: 

- védő zöldsáv 
- zöldterületű intézmények területe 
- az Ipoly „feltöltetlen” holt ága is erre a területre esik 

- Az új ipari és szolgáltató ipari gazdasági területek felhasználásánál törekedni kell a tájba illő építmények és 
környezet kímélő technológiák telepítésére. 

- Környezetvédelmi szempontból a legfontosabbak: 
- a település teljes körű csatornázása, a szennyvíztisztító telep megfelelő bővítése, korszerű technológia 

alkalmazásával, 
- iparterületeken a technológiai szennyvizeket csak megfelelő előtisztítás után szabad a közcsatornába 

bevezetni és a tisztítást a keletkezés helyén, a telken belül kell elvégezni, 
- a szeméttelep jelenlegi helyén való megszüntetése, a terület rekultiválása és új szeméttelep megépítése, 
- a szemét intézményes elszállítása a kijelölt szeméttelepre kül- és belterületről egyaránt, 
- élő vízfolyásba, Ipoly holt ágakba, tavakba, árokba, felhagyott kutakba szennyvizet bevezetni tilos, 
- a belterületen lévő azon üzemeknek, amelyeknek a védőtávolsága lakó, intézmény területtől nem 

biztosítható, lehetőséget adni (területet biztosítani) a kitelepítésre a kijelölt gazdasági területekre. 
- Környezetvédelmi szempontból kedvező lenne a térségben a vasúti közlekedés „erősítése” (korszerűsítése, 

nagyobb mértékű bevonása a teherforgalomba, pl. kamionszállítás). 

A tájrendezéssel kapcsolatos aktualizálási javaslatok a  stratégiai munkarész tájrendezési fejezetében 
kerülnek megfogalmazásra. 
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Az 1999-ben jóváhagyott és az időbeni módosításokkal átvezetett településszerkezeti terv 
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1.7 BALASSAGYARMAT TÁRSADALMA 
 

1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség  
 

a) Népesség, népsűrűség, a lakónépesség alakulás tendenciája 

Balassagyarmat lakónépességének száma 2013-es továbbvezetett népességszáma 15857 fő volt, ez 
2001 januárjában még 17794 fő volt, azaz a város lakónépessége folyamatosan és egyre gyorsuló 
ütemben csökken, mára a 2001-es lélekszám 89,1 %-ára. A kistérségben és Nógrád megyében a 
népességcsökkenés kisebb volt, mint Balassagyarmaton. 

 2001. népszámlálás 
lakónépesség (fő) 

2013. lakónépesség (fő) 2013 évi népesség a 2001. évi %-
ában 

Balassagyarmat 17 794 15 857 89,1 

Balassagyarmati kistérség 43 415 40 326 92,9 

Nógrád megye 220 261 200 755 91,1 
 

b) Természetes népmozgalom és vándorlás 
 

 

A balassagyarmati népesség 
fogyásnak a negatív természetes 
„szaporulat” és az ugyancsak 
negatív vándorlási különbözet 
együttesen az oka. Ez jellemző a 
kistérségre és a megyére 
egyaránt. 

Természetes népmozgalom és vándorlás 2001-2010 (KSH) 
 2001 népesség 

(fő) 
2001-2011 

élveszületés (fő) 
2001-2011 

halálozás (fő) 
2000-2011 természe-
tes fogyás/szaporod. 

2001-2011 vándor-
lási különbözet (fő) 

2011 lakó-
népesség (fő) 

Balassagyarmat 17 794 1 470 2 329 - 859 - 538 16 397 

Balassagyarmati 
kistérség 

43 415 3 834 6 473 -2 639 -459 40 326 

Nógrád megye 220 261 20 255 33 467 -13 212 -4 622 202 427 

 

c) Korcsoportmegoszlás, vitalitási index 
Mind országosan, mind Balassagyarmatra is jellemző az elöregedés: a gyermek korosztály (0-14 év) 
létszáma folyamatosan csökken és lényegesen elmarad a nyugdíjasok – folyamatosan növekvő – 
arányától. Ez különösen akkor feltűnő, ha figyelembe vesszük, hogy 2001-es arányt is.  

Népesség főbb korcsoportok szerint 2011 (KSH) 

 

 0-14 éves 
% 

60-x éves 
% 

Vitalitási 
index 

(100 fő 60-x 
évesre jutó 
0-14 éves) 

 

Összes 
népesség 

fő 

2001 2011 2001  2011 2001 2011 2001 2011 

Balassa-
gyarmat 

17,0 12,6 17,0 23,7 1,0 0,53 17 794 16 397 

Balassa 
gyarmati 
kistérség 

 13,9  24,4  0,57 43 415 40 326 

Nógrád 
megye 

 14,5  25,2  0,58 220 261 202 427 

Balassagyarmat 2011 évi korfája 
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d) Nemzetiségi összetétele 
A Balassagyarmat lakónépesség nemzetiség szerinti megoszlására a KSH 2011. évi népszámlálás az 
alábbi táblázat szerinti adatokat tartalmazza: 

 magyar cigány szlovák német egyéb összes 
népesség 

fő % fő % fő % fő % fő % fő % 

Balassagyarmat 13 757 83,9 425 2,6 64 0,4 65 0,4 2 086 12,7 16 397 100 

Balassagyarmati 
kistérség 

34 871 86,5 1 932 4,8 380 0,9 116 0,3 3 027 7,5 40 326 100 

Nógrád megye 176 901 87,4 15 489 7,7 2 860 1,4 1 384 0,7 5 793 2,8 202 427 100 

Balassagyarmat nemzetiségi népességének aránya alacsonyabb, mint a kistérségben és a megye 
egészében. 
 

e)Képzettség-műveltség 
Balassagyarmat a megyeinél összességében jobb mutatókkal rendelkezik, sőt, az érettségizettek és 
felsőfokon képzettek arányával meghaladja a kistérségi és a megyei átlagot. Viszont kedvezőtlennek 
mondható az 1 általános iskolát sem végzettek aránya, de ez bukások miatt van elsősorban. 

Iskolai végzettség a megfelelő korú népesség arányában 2011-ben (KSH) 
 1 évet sem 

végzettek 
7-8 évet 
végzettek 

középfokú 
végzettek 
érettségi nélkül 

érettségizettek egyetemet, 
főiskolát 
végzettek 

vonatkozó 
népesség 
összesen 

fő % fő % fő % fő % fő % fő % 

Balassagyarmat 220 1,4 4783 31,0 2 830 18,3 5 271 34,1 2 344 15,2 15 448 100 

Balassagyarmati 
kistérség 

581 1,5 15 231 40,3 8 143 21,5 10 066 26,7 3 800 10,0 37 821 100 

Nógrád megye 2 458 1,3 83 562 44,1 39 332 20,7 46 456 24,5 17 866 9,4 189 674 100 
 

f). Foglalkoztatottság 

Az összehasonlító táblázatból kitűnik, hogy Balassagyarmaton a nyilvántartott álláskeresők száma 
alacsonyabb a többi térségnél, illetve Pásztónál. Ugyanakkor szembetűnő, hogy a munkanélkülieken 
belül magas a nők aránya, ami részben azzal is magyarázható, hogy a vidéki településekben a 
mezőgazdaság a női munkaerőt jobban tudja foglalkoztatni. A városban igen magas a szellemi 
foglakozású munkanélküliek száma, ami a szolgáltatási szektor válságát jelzi.  Magas az alacsony 
képzettséggel rendelkező munkanélküliek száma is, ami a gazdasági terület magasabb végzettségűek 
iránti keresletre utal. Kedvezőtlen, hogy a pályakezdők foglakoztatása alacsony az összehasonlításban, 
ami a pályakezdők elvándorlását ösztönzi. 

Balassagyarmat munkanélküliségi adatai a 2012-es dec. 20. adatok alapján (KSH) 
 nyilvántartott 

állás 
keresők a 
munka-
képes korú 
népességből 
% 

női munka-
nélküliek 
aránya a 
munka-
nélkülieken 
belül  
% 

a tartós 
munka 
nélküliek a 
munka-
nélkülieken 
belül  
% 

tartós 
munka 
nélkülieken 
belül a nők 
aránya 
%  

tartós 
munka 
nélküliek a 
munka 
képes korú 
népességen 
belül 
 %  

szellemi 
foglakozás
ú munka 
nélküliek 
aránya a 
munka 
nélkülieke 
belül 
% 

max. 
általános 
iskolai 
végzett-
séggel 
rendelkez
ők aránya 
a munka 
nélkülieken 
belül 
% 

pályakezdők 
aránya a 
munka 
nélkülieken 
belül  
% 

Balassagyarmat 8,6 51,6 58,0 56,2 5,0 28,3 51,6 14,1 

Balassagyarmati 
kistérség 

11,5 49,0 59,2 52,5 6,8 17,2 40,1 13,3 

Nógrád megye 15,3 46,4 61,4 51,0 9,3 13,1 47,1 11,8 

Pásztó 12,0 43,7 57,6 49,1 6.9 13,0 43,7 11,7 
 

 100 
foglalkoz-
tatottra jutó 
munkanélkül
iek száma  
fő 

100 
foglalkozta
tottra jutó 
inaktívak 
száma 
fő 

100 
foglalkoztato
ttra jutó 
eltartottak 
száma 
fő 

Problémás, hogy a 100 foglalkoztatottra jutó 
inaktívak és az eltartottak száma magas, bár az 
összehasonlításban a legkedvezőbb. 
A magas számok a kedvezőtlen vitalitási indexre 
vezethetők vissza. Balassagyarmat 13 74 54 

Balassagyarmati 
kistérség 

17 88 62 

Nógrád megye 23 97 68 

Pásztó 20 85 62 
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h) Jövedelmi helyzet 
A lakosság jövedelmi helyzetére részben az adófizetési, részben a nyugdíjakból és a szociális segélyek 
adataiból lehet következtetni.  
Az összehasonlításban Balassagyarmat kedvező helyzetben van, mind a megyei, mind a kistérségi 
összehasonlításban, de az Észak Magyarországi régió átlagában is. Ez utóbbinál az SZJA alapot 
képező 
éves jövedelem 1 adózóra vetítve 1 661 eFt. 

Személyi jövedelemadóra vonatkozó adatok 2012-ben  
 adózó/ezer lakos  

fő 
SZJA alapot képező éves 

jövedelem 1 adózóra vetítve  
eFt. 

SZJA alapot képező éves 
jövedelem 1 lakósra vetítve 

eFt 
Balassagyarmat 472 1862 886 

Balassagyarmati kistérség 445 1685 736 
Nógrád megye 419 1591 652 
Pásztó 443 1651 739 

 

 1000 aktív korura 
eső közfoglaltatottak 
száma  
fő 

1000 lakósra eső 
szociális segélyben 
részesülők száma 
fő 

1000 lakósra eső 
közgyógyban részesülők 
száma 
fő 

1000 lakósra eső 
nyugdíjasok és 
járadékban részesülők 
száma  
fő 

Balassagyarmat 18,1 7,2 46,8 316 

Balassagyarmati kistérség 33,2 8,1 41,0 307 

Nógrád megye 50,4 12,5 44,5 310 

Pásztó 31,2 9,6 22,1 304 
 

Balassagyarmaton a közfoglalkoztatottak száma az összehasonlítás alapján alacsony, de alacsony a 
szociális segélyben részesülők száma is. Viszont a közgyógy ellátásban részesülők száma viszont 
relatív magas, ami az időskorúak magas száma miatt indokolt. 
 
1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
Ahhoz, hogy az egyes városrészek társadalmi állapotát, elszigetelődését, a városon belüli térbeli 
társadalmi különbségeket fel lehessen mérni, városrészi bontásban kell vizsgálni a szegregációs 
mutatók szerinti különbségeket. Ezt a 2011. évi népszámlálás adatainak felhasználásával a KSH alábbi 
táblázata tartalmazza. A városi átlaghoz képest legjobb adatot mutatónként vastag dőlt szedés és zöld 
aláfestés, a legrosszabbat szürke alászínezés emeli ki. Az értékelés – alacsony lakosság száma miatt a 
külterületre nem terjed ki. 

Mutató megnevezése 
Balassagyarmat 

összesen 
Városközpont 

Északnyugati 
városrész 

Északkeleti 
városrész 

Déli 
városrész 

Lakónépesség száma 16397 3359 2262 5837 4875 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya 

12,6 12,5 13,0 13,5 11,5 

Lakónépességen belül 15-59 
évesek aránya 

63,7 68,1 64,3 62,9 61,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek 
aránya 

23,7 19,4 22,7 23,6 27,5 

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

12,4 17,9 16,6 11,0 7,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves 
és idősebbek arányában 

18,6 20,3 15,7 17,7 19,6 

Lakásállomány (db) 6700 1367 893 2509 1906 

Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya 

3,6 6,3 2,8 2,0 3,4 

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

38,0 40,0 45,9 34,2 36,9 

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

8,4 10,6 11,8 7,7 5,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 57,3 57,2 51,1 60,2 56,9 
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éves népességen belül 

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya 

36,2 37,7 39,7 33,7 36,5 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak 
aránya 

34,7 39,4 42,1 32,1 31,4 

A gazdaságilag nem aktív népesség 
aránya lakónépességen belül 

53,1 50,7 56,3 51,9 54,9 

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

11,9 12,1 16,5 10,9 10,7 

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

6,7 6,4 10,4 6,1 6,3 

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

2,8 4,3 2,4 1,7 2,8 

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

5,8 14,0 3,9 5,5 1,3 

 

 

A városrészek lehatárolása 
 

A súlyozott értékelést a helyzetelemző és értékelő munkarészben a problématérképek fejezet alatt 
mutatjuk be. A jelen vizsgálat csak azonos súlyú problémák halmozódására tér ki. Ez alapján szinte 
minden mutató szerint a legkedvezőtlenebb helyzet az Észak-nyugati városrészben van. Itt a 
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legalacsonyabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma, a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők, a foglalkoztatott nélküli 
háztatások, a gazdaságilag nem aktív népesség, a munkanélküliek, a tartós munkanélküliek aránya a 
legnagyobb. Viszont a legalacsonyabb a foglalkoztatottak aránya. A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások száma a legmagasabb. 
Legkedvezőbbnek az észak-keleti városrész mondható, ahol a fiatalok száma a legmagasabb, az 
alacsony komfortfokozatú lakások, a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, a tartós 
munkanélküliek száma és a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a legkisebb. Viszont 
a foglalkoztatottak száma a legmagasabb és a foglalkozatott nélküli háztatások aránya a legkisebb. 

Szegregátumok  
A szegregátumok lehatárolását a népszámlálási adatok alapján, a kormányzat által meghatározott 
kritériumok szerint a KSH végzi. A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a KSH-tól érkezet adatok 
szerint Balassagyarmaton nincs szegregációs terület. 

  
 

E terülteken idővel azonban fennáll annak a veszélye, hogy mélyszegénységi szegregáció kialakuljon. 
ezért anti-szegregációs célokat, feladatokat célszerű megjelölni. 
A városban élő, a jelölt terülteken is kívül élő mélyszegénységben élők helyzetének javítása érdekében 
szükséges feladatok: 

- a szegregációsan veszélyetetett területek rendszeres monitorizálása, a folyamatok feltárására 
és a beavatkozások megtervezéséhez, 

- az alacsony képzettségűek foglalkoztatási lehetőségeinek felmérése és ez alapján a 
foglakoztatások megvalósítása (pl. a külterületi erdők, véderdők telepítésében, közmunka 
foglakoztatásban), 

- egészségszűrő vizsgálatok szervezése, 
- család-mentorálas bevezetése (kártyás közműszolgáltatás, családi háztartási 

költségvetésekben tanácsadás, oktatás segítése stb.), 
- szorosabb együttműködés szükséges a Munkaügyi Kirendeltséggel az érintettek 

képzettségének felmérésében, 
- Újkovár közterületeinek rendezése (közutak burkolatainak kiépítése, felszíni vízelvezetés 

megoldása), 
- krízisotthon létesítése, 
- hajléktalan szálló felújítása, bővítése, energetikai korszerűsítése. 

 
1.7.3. A települési identitást erősítő tényezők 
 

Identitást erősítő tényezők az alábbiak: 
-- a színvonalas, egészséges települési környezet, közösségi élet befogadására alkalmas városi 

közterek, utcák, 
-- a gazdag történelmi múlt, kulturális hagyományok, összetartó identitástudat, lokálpatriotizmus, 
-- kulturális örökség (Balassi, Madách, Mikszáth kultusz), 
-- kulturális és oktatási intézmények, 
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-- a kedvező természeti környezeti, természeti erőforrások, 
-- a versenyképes gazdasági környezet, 
-- a színvonalas infrastrukturális (humán és műszaki) ellátottság, 
-- a hatékony információáramlás, a városfejlesztési menedzsment és lakosság közötti jó partneri 

kapcsolat, 
-- a kedvező belső emberi értékek, emberi kapcsolatok, megújulási képesség, aktív civil élet. 

Az identitáserősítés szellemi összetevői az összetartó, szolidáris társadalomban, az erős 
lokálpatriotizmusban és a közös történelmi múlt értékeinek, hagyományainak, kultúrájának védelmében 
nyilvánulnak meg. A települési kötődés, a lokálpatriotizmus erősítése, a települési értékek tudatosítása, 
a kulturális hagyományok megtartása kiemelt nevelési feladat – nemcsak az iskolások számára. Az 
identitás erősítéséhez jelentős mértékben hozzájárulhatnak az aktív civil szerveződések is, amelyek 
alkalmasak az emberi kapcsolatok elmélyítésére, a társadalmi összetartozás érzésének megerősítésére. 

A települési identitást erősítő további tényezők az alábbiak: 
-- a települési környezet értékei, különösen: 
 - a városközpont kisvárosias jellege, 
 - a műemlékek (volt megyeháza, megyei börtön, volt szerb templom, izraeli temető stb.),  
-- a gazdag történelmi, kulturális örökség,  
 - „a legbátrabb város”, 
 - a palóc ország fővárosa, 

- a Palóc múzeum, 
 - a palóc búcsú, 
 - zeneiskola 
-- a szabadidős- és sport lehetőségek széles választéka, 
-- a jó kereskedelmi ellátottság,  

-- nagyáruházak (Penny, Lidl, Spar, TESCO, CBA, Reál, Buki, KékÁBC) 
- városközponti kisüzletek,  
- szakbolt hálózat,  

-- a kedvező természeti, táji környezet, természeti erőforrások, különösen: 
- a Cserhát és a Börzsöny közelsége, 
- a Nyírjes és környéke szabadidős lehetőségei,    
- védett természeti értékek, Natura 2000 területek. 

   

Volt szerb templom Izraelita temető Főtér sétánya 
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A volt Megyeháza Történelmi emlékhely 
 

 

Ipoly folyó 
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1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 
 

1.8.1 A humán közszolgáltatások  
 

a) Oktatás-nevelés 

-- Óvodai ellátás 

Balassagyarmaton egy óvoda működik, Központi Óvodaként, melynek összesen öt gyarmati 
tagintézménye és két vidéki, a patvarci és az ipolyszögi, tehát összesen 5+2 feladatellátási helye van. Az 
óvodák kapacitása 670 fő. 

2012/2013 KSH beírt 
óvodás/100 fh 

óvodás/1000 
lakós 

A számok azt bizonyítják, hogy az óvodai 
kapacitás megfelelő. A kistérségben és a megye 
egészében a kapacitás kihasználtsága még 
alacsonyabb, amit az is igazol, hogy 
Balassagyarmaton magasabb az óvodáskorúak 
száma, mint a másik két vizsgálat terülten. 

Balassagyarmat 91,5 34,2 

Balassagyarmati 
kistérség 

82,3 32,6 

Nógrád megye 84,7 32,0 

-- Általános iskola 

A városban három KLIK alá tartozó és egy egyházi iskola működik. Az egyházi iskola egyben 
középiskola is. 1000 főre eső általános iskoláskorúak száma 2012/2013-as tanévben Balassagyarmaton 
88,6 fő, a kistérségben 69,4 fő és a megyében 76,3 fő volt. A városban több az általános iskoláskorú 
gyermek, mint a kistérségben és a megyében. Patvarc, Ipolyszög, Hugyag települések általános iskolai 
ellátását is biztosítják a városi intézmények. Ha a gyermekek száma az elkövetkezendő években, 
legjobb esetben is csak enyhén fog emelkedni, az általános iskolai kapacitást nem kell bővíteni. 

-- Középiskola 

Balassagyarmat középiskolái vonzásterülete a kistérségre, sőt a megye egy részére is kiterjed. A 
városban jelenleg 5 középiskola működik, a Balassa Bálint Gimnázium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola, a Szent Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola, a Szondi 
György Szakközépiskola és Szakiskola, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola és a RIDENS 
Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium. 

-- Művelődés, kultúra 

A Palóc Múzeum fő kutatási területei a népművészet, ezen belül a textil és a viselet, a népi vallásosság, 
népi írásosság valamint a szokások és hagyományok, a Madách-Mikszáth irodalomtörténeti szakterület 
és a helytörténet. A múzeum jelentős néprajzi gyűjteménnyel rendelkezik, ezen belül kiemelkedik a textil 
és viselet-, a pásztor-, és a népi vallásosság tárgyi gyűjteménye. A múzeum új kutatási irányvonala a 
2001-ben újraindított Palóckutatás. 
Madách Imre Városi Könyvtár és a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ hatásköre a járás valamennyi 
településére kiterjed.  
 
b) Egészségügy 

-- Egészségügyi alapellátás 

Fogászati alapellátás Patvarc, Ipolyszög, Dejtár községekkel közös. A sürgősségi betegellátás, Dr. 
Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet látja el a járás valamennyi települése, egyes ellátások 
tekintetében megyei és megyén kívüli települések esetében is. 
Balassagyarmaton 7 háziorvosi rendelő működik. 
A városban Védőnői Szolgálat működik, mely 5 körzetre felosztva látja el feladatait. A 12 fő védőnő a vá-
randós tanácsadást a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályával közösen látja el. A csecsemő 
tanácsadást a lakhelyen történő rendszeres látogatással valósítják meg személyre szólóan és a 
családgondozást a város 3 gyermekkörzeti háziorvosával együttműködésbe végzik. A védőnői szolgálat 
teljes létszámban működik. 

-- Kórház 

Balassagyarmaton a Dr Kenessey Albert kórház működik. Fekvőbeteg, járó beteg és sürgősségi 
betegellátást végzik. Nem kiemelt korházi státussal rendelkezik, noha számos területen megyei 
hatáskörrel és ellátási kötelezettséggel rendelkezik. Mindezen nehézségek dacára határozott cél, hogy a 
Dr. Kenessey Albert Kórház európai színvonalú egészségügyi intézménnyé váljon és a térség minden 
lakosa, rászoruló betege számára magas szintű ellátást biztosítson. 

-- A gyógyszertárak  



BALASSAGYARMAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS,                                                                                                                                         2015                      VÁTERV95 
54 

 

Az ellátás egyre inkább a kereskedelmi szférába kerül át és a hálózat alakulását, illetve működését a 
kereslet-kínálat határozza meg. A gyógyszertárak kínálati profilja folyamatosan bővül az orvosságok 
mellett a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, gyógynövények (teák), sőt kozmetikai 
cikkek kereskedelmével. 

-- Bölcsődék 

A városban egy bölcsőde működik. A megye legnagyobb ilyen intézménye. A kapacitása megfelelő. 

c) Szociális ellátás 
Szent Erzsébet Idősek Otthona egyes ellátások tekintetében a megyei valamennyi településére kiterjed 
a működése. A Reménysugár Otthon gyermekvédelmi szakellátás biztosít Salgótarjánon kívül a megye 
valamennyi településén. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Patvarc, Ipolyszög településekre is 
kiterjedően működik. 

d) Közigazgatás intézményei 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal (Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög), ezen belül az 
Építés Hatóság a járás valamennyi települését szolgálja. A Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Balassagyarmati Járási Hivatala, a Balassagyarmati Járásbíróság hatásköre a járás valamennyi 
településére, a Nógrád megyei Főügyészség és a Balassagyarmati Törvényszék hatásköre a megye a 
megye valamennyi településére kiterjed. 
 
1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 
 

Balassagyarmat 2013-ben elkészítette Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A program legfontosabb 
megállapításait tartalmazza a fejezet. 

a) A program célja,  
Az önkormányzat célként határozta meg, hogy senki ne tapasztalja a közvetlen és a közvetett 
diszkriminációt, vagy a hátrányos megkülönböztetést, faji, etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, 
családi állapot, fogyatékosság vagy más indok alapján.  
Balassagyarmat Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánta:  
-- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,  
-- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
-- a diszkriminációmentességet,  
-- szegregációmentességet,  
-- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 

b) A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
Városban a regisztrált munkanélküliek száma jelentősen magas – kiemelkedő a 2010. év –, a 
nyilvántartott álláskeresők száma ennek több mint 50%-a. Azóta jelentősen csökkenta regisztrált 
munkanélküliek száma, 2014-eévi adatok szerint 5-8%. Sajnos nincsenek adatok arra vonatkozóan, 
hogy új munkahelyek alakulnának, esetleg gyárak települnének Balassagyarmatra vagy környékére. 
Ennek következtében a közelgő években nem várható ezen számadatok jelentős javulása. 
Balassagyarmat város területén az álláskeresők aránya az utóbbi években növekedett, de a KSH adatai 
szerinti országos átlagnál alacsonyabban. A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek aránya 
több mint fele a nyilvántartott munkanélküliek számának. 2008 óta a regisztrált munkanélküliek közül a 
nők száma jelentősen emelkedett. 
Az utóbbi években újabb munkahelyek létesültek, illetve létszámfejlesztések várhatók (Aluflex, Delphi, 
Delta Tech, Ipoly cipőgyár), ez év júniusában kezdi a termelést a Parat új gyára Szűgy határában. 

Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
A munkanélküliségi mutatókban szerepet játszik az alacsony iskolázottság. A regisztrált munkanélküliek 
között iskolai végzettség szempontjából nagyobb arányban vannak a 8 általánossal és annál magasabb 
végzettséggel rendelkezők, mint a 8 általánossal nem rendelkezők.  
Városban a közfoglalkoztatást 2010. évben a Foglakoztatási Kht, 2011. évtől a Városgondnokság látja 
el. A közfoglalkoztatásban résztvevők számában magasabb arányban vannak a romák. Többnyire 
szakképesítést nem igénylő, kisegítő vagy segédmunkás munkakörben foglalkoztatja az önkormányzat 
elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket, akik egyben tartós 
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munkanélküliek is. A közfoglalkoztatásban résztvevők aránya 2011.ben 251 volt, 2012-ben 100 fő volt. 
A kistérség 2015. január 1. óta újra hátrányos besorolású, és emiatt jogosult a város a STAR T-
programban való részvételre.  
A pályakezdő álláskeresők folyamatosan növekszik, a nők száma 2010. évben kiemelkedően. A 
regisztrált munkanélküliek korcsoport szerinti felosztásában a 21-25 évesek aránya a legmagasabb, 15,5 
%.  
Az önkormányzat elsősorban az aktív korúak ellátásában, ezen belül is a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülőket alkalmazza a közfoglalkoztatás keretében. A Városgondnokság által adott 
adatok alapján, közfoglalkoztatás keretében a romákat is foglalkoztatja – melyben arányuk kb. a létszám 
80 %-a - főként a város szépítésének feladatait végzik. 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 
A szociális ellátások típusai: 
2014-15-ben jelentősen megváltozott a szociális ellátás rendszere. A segélyformák delegálása a 
járásokhoz került. A rezsicsökkentések hatására szűkültek az ellátási formák. 
Az utóbbi évek a városban a segélyezettek száma nem növekszik. A saját ellátási rendszer bővült 
(elsőszülöttek támogatása, nyugdíjas bérlet, felsőoktatási, egészségügyi ösztöndíjrendszer). A HPV 
oltás állami kézbe került. 

Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások egy része bérlakásként kb. 69 %-a szociális alapon 
bérbeadásra kerülnek.(113 lakás 2012-ben). 
Az önkormányzat a Magyar Vöröskereszttel kötött megállapodás szerint ingatlant biztosít Hajléktalan 
Szálló néven működő lakással nem rendelkező személyek részére, ahol étkeztetésben és orvosi 
ellátásban is részesülnek. 
2011. év folyamán 670 család részesült lakhatást segítő támogatásban, a jogszabályi változások 
szigorításai miatt 2012. évben ez a szám 420 családra csökkent. 

Telepek, szegregátumok helyzete  
Városunkban telepek, szegregátumok nem alakultak ki.  

Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  
Az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatai körében biztosítja a lakosságnak a színvonalas 
egészség-ügyi ellátáshoz való hozzáférést az alábbi területeken:  
- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,  
- fogorvosi alapellátás,  
- alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás,  
- védőnői ellátás. 
Az önkormányzat 2011. évtől kezdődően évente HPV-programot indít, a humán papilloma vírus elleni 3 
oltásból álló védelem megszerzésére. A HPV elleni injekciókat az adott tanévben 6. osztályos 
balassagyarmati lakos lányok kaphatják meg. A program keretében az ónkormányzat 30 %-kal 
támogatja az oltóanyag beszerzési költségét. 
Városban a felnőtteket 7 háziorvosi körzet, a gyermekeket 3 gyermekorvosi körzet látja el. A Védőnői 
Szolgálathoz tartozó körzeti védőnők a csecsemő tanácsadást a városban a 3 gyermekkörzeti 
háziorvossal együttműködésben végzik. A fogászati ellátás a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 
keretében történik és ügyelet is működik, valamint 4 fogászati magánrendelést is igénybe lehet venni. 
A Védőnői Szolgálat épületében a gyermekorvosokkal együtt végzik a csecsemőgondozást és a 
kisgyermekek szűrését. Az iskolákban kialakított orvosi szobákban az iskolavédőnők számos szempont 
szerint szűrik meg az iskolás gyermekeket. 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési Társulás szociális étkeztetés keretében a szociálisan 
rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosít. 
Városban gyermekek és felnőttek számára egyaránt elérhetőek a különböző sportprogramok.  
A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ révén a rászorulók számára biztosított a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás. 

Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ szervezésében sok programtípusból lehet választani.  
1998 óta működik külföldi menekültek számára fenntartott közösségi szálló Balassagyarmaton. 
A főbb probléma az, hogy sok garázdasággal és lopással kapcsolatos eljárás indul ellenük. A Magyar 
Vöröskereszt évente több gyűjtést is szervez. A településen lévő egyházak, karitatív szervezetek az év 
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folyamán több alkalommal végeznek gyűjtést a rászorulók megsegítésére, melyet Karácsonykor 
osztanak szét. 

A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
1994-től működik kisebbségi önkormányzat, mely a költségvetésében rendelkezésre álló pénzösszegből 
támogatta és támogatja a hátrányos helyzetű roma tanulókat az iskolákban működő alapítványokon 
keresztül.  

c) A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
Önkormányzat célja a fiatalok településen való megtartása, de a munkahelyteremtés problémái miatt 
sokan nem maradnak a városban. 
Balassagyarmaton az általános iskolai oktatásban, 3 intézményben 1243 gyermek tanul. Egyházi 
fenntartású intézmény 1 db, 462 gyermekkel. A tankerület állami fenntartású általános iskoláiban 3353 
férőhely van. A szabad férőhelyek száma 537. Az egyik legjobban kihasznált hely a balassagyarmati 
Kiss Árpád Általános Iskola és a Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző 
Iskola.  
Az egy pedagógusra jutó tanulók létszáma a tankerületben 10,78, mely érték erős szóródást mutat (7 és 
14,85 között). Egy pedagógusra a legtöbb tanuló a balassagyarmati iskolákban jut. 
Balassagyarmaton egy művészetoktatási intézmény 450 tanulóval. Az alapfokú művészetoktatási 
intézményekben 70 %-a tanulóknak zeneművészeti oktatásban részesül, a megyei átlaghoz képest ez 
igen magas. 

Veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat éves jelentései szerint a városban a veszélyeztetett kiskorúak 
száma 2011. évig folyamatosan emelkedett, majd 2012-ben kb. 15%-ot csökkent. Szükséges lenne 
krízisotthon létrehozása a hirtelen bajba jutott családok részére. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
A gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma évről évre növekszik, a gyermekvédelmi 
kedvezményekből összességében ez teszi ki a legnagyobb hányadot, megállapítható, hogy a rendkívüli 
kedvezményben részesültek száma folyamatosan csökken. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást a 
család egy főre jutó jövedelme arányában állapítják meg, mely összefüggésben lehet a 
munkanélküliséggel. 

Gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
Az önkormányzat évről évre támogatást nyújt a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, valamint 
tanulmányaikat a következő tanévben meg-kezdő középiskolások számára.  
A Balassi Bálint Gimnáziumban működik az Arany János Tehetséggondozó Program, mely a rászoruló 
gyermekek tanulását segíti.  

Kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült gyermekeket az önkormányzat az óvodában 
ingyenes étkeztetésben, az iskolákban ingyenes, illetve a középiskolásokat 50 %-os kedvezményű 
étkeztetésben és tankönyvtámogatásban részesíti. 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 óvodáskorú 2H óvodáskorú 3H alapfokú 2H alapfokú 3H középfokú 2H középfokú 3H 

2012 80 25 190 85 94 34 

2013 85 18 258 85 158 53 

Az Önkormányzat gyermekjóléti ellátás körében biztosítja a bölcsődei elhelyezést, a város egyetlen 
bölcsődéjében 
Fogyatékos gyermekek ellátásáról 5 éves korig a bölcsőde, azután a Reménysugár Otthon gondoskodik 
korlátozott számban. A városban családi napközi nem működik. 
A városban Védőnői Szolgálat működik, mely 5 körzetre felosztva látja el feladatait. A 12 fő védőnő a vá-
randós tanácsadást a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályával közösen látja el. A csecsemő 
tanácsadást a lakhelyen történő rendszeres látogatással valósítják meg személyre szólóan és a 
családgondozást a város 3 gyermekkörzeti háziorvosával együttműködésbe végzik.  
Balassagyarmaton két körzetben történik az iskolaorvosi feladatok ellátása. 
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A város 3 gyermekkörzeti háziorvossal rendelkezik, A hét minden napján van gyermekorvosi rendelés, 
hétvégén a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet gyermekosztályán látják el a betegeket.  
Településen 1998. óta végzi munkáját a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A gyermekjóléti 
szolgáltat fő feladatai:  
- a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése  
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése  
- a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése  
- védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok  
- a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve az utógondozással kapcsolatos 
feladatok. 
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiemelt 
feladata, melynek keretében egy, a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszert működtetnek. 
A rendszer feladata, hogy feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat és javaslatokat nyújtson ezek 
megoldására. 
A fogyatékos és halmozottan sérültek számára rövid ideig igénybe vehető a Reménysugár Otthon, 
létszámtól függően esetleg hosszabb ideig. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós 
nevelésbe vett gyermekek számára az Ipolyparti Fészek Lakásotthonban való elhelyezésre van 
lehetőség.  
Krízishelyzetbe jutott családok elhelyezésére azonban nincs olyan intézmény, mely ezt a feladatot el 
tudná látni. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási 
lehetőségei és esélyegyenlősége 
Kezdeményezés történt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmat Tankerülete 
részéről egy kis létszámú osztály kialakítására, mely célja a felzárkóztatás és helyben történő fejlesztés. 
A jelenlegi iskolai osztálytermek kihasználtságát tekintve a Képviselő-testület a Kiss Árpád Általános 
Iskola a Dózsa Gy. Tagiskolájában javasolta létrehozni. 
A települési általános iskolákban és gimnáziumokban elvégzik a kompetencia felméréseket a 6. 8. és 10. 
osztályokban. Az eredmények az Oktatási Hivatal honlapján működő KIR rendszerben megtalálhatóak. 
Az intézményi összesítő adatokat letöltve látható, hogy az átlageredmények alapján a matematika és 
szövegértés mérési területen jó eredményeket értek el tanulóink. A vizsgált osztályok kiemelkedő 
eredményt értek el mind matematikából, mind szövegértésből az országos átlaghoz képest 
Az általános iskolában különböző tantárgyakból felzárkóztató foglalkozásokat szerveznek hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. 

Gyermekétkeztetés 
A feladat a városé lett 2014-től kezdődően. Van 50%-os és 100%-os támogatású gyermek. 

Tehetséggondozás 
A Balassi Bálint Gimnáziumban és a Madách Kollégiumban működik az átlagosnál jobb képességűek 
tovább fejlesztésére az Arany tehetséggondozó program. 

d) A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
év munkavállalási korúak száma foglalkoztatottak száma munkanélküliek 

 férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 5482  5808 3100 3545 400 376 

2009 4336  5748 2934 3404 514 451 

2010 5367  5672 3608 3496 473 492 

2011 5342  5626 3547 3225 472 495 

A munkavállalási korúaknál a nők jelentősen magasabb számban képviseltetik magukat, mint a férfiak. 
Foglalkoztatás tekintetében férfiak és nők között jelentős változás mutatkozik, míg férfiaknál növekvő ez 
a tendencia, a nőknél csökkenő tendenciát mutatnak a létszámadatok. A munkanélküliek számában 
férfiak és nők között 2009. év óta teljes csere történt, a nők száma növekedett meg. 
A képzetlen, álláskereső nőknek a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége képzések biztosításával igyekszik segíteni. 
Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma a férfiak és a nők körében 10 év elteltével 
csökkenést mutat. Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma mind a férfiak, mind a nők 
számát vizsgálva jelentősen csökkent. 
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Magas az egyedül élő nők aránya, főleg a déli városrészben (ez hatással van a közbiztonságra, a 
gazdaságra és a fogyasztásra). 
 

év 15 éves és idősebb lakosság száma összesen 15-X éves legalább általános iskolát végzettek 
száma 

 összesen nő férfi összesen nő férfi 

2001 15414 8001 7413 14252 7244 7008 

2011 14009 7375 6634 13784 7092 6692 
 

A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munka-
helyi megoldások stb.) 
A balassagyarmati tankerület óvodáinak kihasználtsága Balassagyarmaton a legmagasabb. Valamennyi 
óvodában foglalkoztatott pedagógus nő.  
Az Önkormányzat gyermekjóléti ellátás körében biztosítja a bölcsődei elhelyezést, a város egyetlen 
bölcsődéjében. Az intézmény 2011. évben felújításra és bővítésre került, így a férőhely száma 50-ről 56 
főre emelkedett. Az intézményben szociális szempontból felvett gyermekek is tartózkodnak, ez a szám 
évről évre csökken.  
Városunkban családi napközi nem működik. 

Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
A városban Védőnői Szolgálat működik, mely 5 körzetre felosztva látja el feladatait 

A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
A településen a védelmet kereső anyák, gyermekek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz, a 
Védőnői Szolgálathoz, a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, 
Humánszolgáltatási és Igazgatási osztályához fordulhatnak segítségért. 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 
Krízishelyzetbe jutott családok elhelyezésére nincs olyan intézmény, mely ezt a feladatot el tudná látni. 

A nők szerepe a helyi közéletben 
Önkormányzat munkájában két fő női képviselő vesz részt, a bizottságoknak hat női tagja van. 
Önkormányzati nyilvántartás szerint 2013. évben az önkormányzatnál, intézményeinél és gazdasági 
társaságainál dolgozó nők száma vezetőként 16 fő, a vezetőként dolgozó férfiak száma 6 fő. 2013. 
évben az Önkormányzatnál 39 fő nő és 13 fő férfi dolgozik. 

A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezde-
ményezések 
A nőket főleg a munkavállalás nehézsége érinti. Sok a képzetlen, a roma, a nagycsaládos, de a 
gyermekét egyedül nevelő anyák is szép számban képviseltetik magukat, a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója alapján. 
 
e) Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
Öregedési index alakulása 

 65 év feletti lakósok száma 0-14 éves korú lakósok 
száma 

öregedési index 

2001 2249 3060 73,5%  
2008 2468 2137  115,5%  
2009 2529 2114  119,6%  
2010 2593 2052  126,4%  
2011 2626 2029  129,4%  

Az adatokból kitűnik, évről-évre nő városunkban az elöregedés mértéke. 
 nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

összes nyugdíjas 

2008 2227  3046  5273  

2009 2205  2939  5144  

2010 2216  2865  5081  

2011 2198  2918  5116  

Idősek munkaerő-piaci helyzete 
A nyugdíjasok száma növekedett, a foglalkoztatottak száma csökkent. 
 

 2008 2009 2010 2011 
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összes nyugdíjas 776 965 965 967 

51-55 éves fő 118 138 122 110 

 % 15,2% 14,3% 12,6% 11,4% 

56-60 éves fő 52 73 98 90 

 % 6,7% 7,6% 10,2% 9,3% 

61 év feletti fő 4 6 4 4 

 % 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 

A jelenlegi munkaügyi szabályok alapján munkavállalóként a közintézmények nyugdíjast nem 
alkalmazhatnak, annak ellenére, hogy a nyugdíjas szellemi frissességét tekintve az érintett intézmény 
javára kamatoztathatná gyakorlati tapasztalatait, tudását, részfoglalkoztatás keretében az új, fiatalabb 
kollégának átadhatná tudását. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a lehetőségekhez mérten magas szintű szociális 
szolgáltatások biztosításával igyekszik hozzájárulni a városi lakosság szociális és mentális „jólétéhez”. 
A Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési Társulás szociális étkeztetés keretében a 
szociálisan rá-szorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosít, a Szent 
Erzsébet Idősek Otthona által. Étkeztetésben részesíti azt az igénylőt, aki kora vagy egészségi állapota 
miatt a napi egyszeri meleg étkezésről más módon nem képes gondoskodni. 
Városban működik a Szent Erzsébet Idősek Otthona. Az Otthon a rászorulók részére étkeztetést, ápo-
lást, gondozást, illetve átmeneti elhelyezést biztosít.  
Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
időskorú személyek részére nappali gondozást, ellátást biztosít. 
A házi segítségnyújtás, mint szociális alapellátási forma, a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ feladatellátásán belül kerül ellátásra 
Az idősek igen aktívak a kulturális élet terén, saját programokat szerveznek, kirándulni, előadásokra 
járnak. 
Szűrővizsgálatok, egészségmegőrzésről szóló rendezvények szervezése, előadások folynak a városban, 
melyek a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban kapnak helyet. Az Egészségvédők Egyesülete tart 
ételbemutatóval, kóstolással egybekötött előadásokat az egészség megőrzéséről, az időskori helyes 
táplálkozásról 
 
f) A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
Településünkön kevés a foglalkoztatási lehetőség a fogyatékkal élők számára, nem megoldott a 
foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. 
Jelenleg nincs a településen csak fogyatékkal élőket, vagy megváltozott munkaképességűeket 
foglalkoztató munkáltató. 
A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által működtetett Támogató Szolgálat az 
önmaguk ellátására nem képes, súlyos fogyatékos látás-, hallás-, mozgássérült, autista, értelmi sérült 
vagy halmozottan fogyatékkal élő emberek és hozzátartozóik számára nyújt segítséget. Többek között 
pénzbeli ellátásokhoz való hozzájutásban, hivatalos ügyeinek intézésében, házi, ház körüli munkáiban, 
bevásárlásban, gondozásában, egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb intézményekbe (orvoshoz, 
könyvtárba, sportrendezvényre, stb.) történő szállításban. 

 megváltozott 
munkaképességű 
személyek 
ellátásaiban 
részesülők száma 

egészségkárosodott 
személyek szociális 
ellátásaiban 
részesülők száma 

A megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 
száma folyamatosan csökken. 
Az egészségkárosodott személyek 
szociális ellátásaiban részesülők 
száma stagnál.  
 

2008 205 6 

2009 209 2 

2010 196 4 

2011 n.a. 4 

Az elmúlt években a Kiss Árpád Általános Iskola, a volt alapellátás rendelő, és a bölcsőde teljes, 
valamint a sportcsarnok akadálymentesítése pályázatból valósultak meg. A középületek 
akadálymentesítése komoly problémát jelent az önkormányzatnak. Sajnos nem sok középületet lehet 
ilyen módon megközelíteni.  
Több épületben szükséges az akadálymentesítés, melyet Önkormányzatunk pályázati támogatásból 
szeretne megvalósítani. 
A településen rendezett kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés, a programokon való részvétel 
a fogyatékkal élők számára is biztosított. 
A közösségi közlekedés helyi járattal megoldott a városban, a buszok mind alacsony padlóval 
rendelkeznek. A település járdáinak egy része akadálymentesített, de sajnos a nagy része nem.  
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A Szent Erzsébet Idősek Otthonában jelenleg 27 fogyatékkal élő személyt látnak el teljes körűen. A 
Remény-sugár Otthon szintén a fogyatékkal élők számára biztosít ellátást. 

g) Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek  
A város feladatainak megoldásában az alábbi szervezetek nyújtanak hasznos információkat, segítséget:  
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete,  
- ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület,  
- Reménysugár Otthon,  
- Ipolyparti Fészek Lakóotthon,  
- Ridens szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium,  
- Gondoskodás Közhasznú Egyesület,  
- Biztosabb Jövőért Közhasznú Egyesület,  
- Egészségesebb Nemzetekért Egészségesebb Nemzetekért Közhasznú Egyesület,  
- Balassagyarmat Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány,  
- Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány  
- Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Balassagyarmat,  
- Balassagyarmat Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány,  
- Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány.  
Az önkormányzaton kívül a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, továbbá a helyi 
evangélikus és katolikus egyházközség tagjai szerveznek rendezvényeket a településen. A Mikszáth 
Kálmán Művelődési Központ számos programot szervez. 
Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata együttműködik az Önkormányzattal, a 
költségvetésében rendelkezésre álló pénzösszegből támogatta és támogatja a hátrányos helyzetű roma 
tanulókat az iskolákban működő alapítványokon keresztül. Az óvodákat játékok vásárlásával segítette és 
segíti. Tevékenyen részt vesz a rászoruló családok ügyeinek adminisztratív intézésében az 
önkormányzatnál. A lakhatási problémák megoldásában személyes segítséget nyújtanak a roma 
személyeknek, az Önkormányzatnál fizetési haladékot eszközölnek és szorgalmazzák a személyi 
befizetések időben történő rendezését. A Biztosabb Jövőért Közhasznú Egyesület a Hit Gyülekezetével 
együtt a roma gyermekeknek gyereknapot szerveznek. 
 
h) A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

célcsoport következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel  

fejlesztési lehetőségek 
meghatározása  
rövid címmel  

Romák és/vagy mély-szegény-
ségben élők 

A nyilvántartott álláskeresők 
száma növekszik, a nők száma 
magasabb arányban mutat 
növekedést, mint a férfiak 
száma. 
A nyilvántartott álláskeresők 
között radikális az emelkedés a 
21-25 éves korcsoportban, 
magas az általános iskolát 
végzettek száma 

1. Szorosabb együttműködés a 

Munkaügyi Kirendeltséggel, az 
érintettek tájékoztatása, 
valamint álláshirdetések 
kifüggesztése helyben szokásos 
módon (honlap, helyi újság, 
hirdetőtábla)  
2. Együttműködés a Munkaügyi 
Kirendelt-éggel az érintettek 
képzettségének felmérésében  
3. A Munkaügyi Kirendeltség 
által szervezett képzéseken való 
részvétel, képzéssel 
kapcsolatos pályázatok 
keresése 

Az önkormányzati bérlakások 
felújításra szorulnak  

1. Önkormányzati bérlakások 
műszaki állapotfelmérése  
2. Önkormányzati bérlakások 
felújításával kapcsolatos 
pályázatok keresése  

gyermekek A nyári étkeztetés nem 
megoldott hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű 

1. Igényfelmérés készítése a 
rászorulókról  
2. Nyári gyermekétkeztetéssel 
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gyermekek számára  kapcsolatos pályázatok 
keresése  

Nő az óvodás, az alapfokú és 
középfokú oktatásban a 3H-s és 
a középfokú oktatásban a 2H-s 
helyzetű gyermekek száma  

Szoros együttműködés, 
felmérés készítése a 
Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálattal, valamint a Védőnői 
Szolgálattal a hátrányos helyzet 
okainak felderítésére 
vonatkozóan, a szülők 
tájékoztatása a szeptemberben 
bekövetkező 
jogszabályváltozásokról.  

nők Krízishelyzetbe került családok 
elhelyezésének megoldása.  

1. Felmérés a bajba jutott 
családokról a Családsegítő 
szolgálat, védőnői és házi orvosi 
szolgálat, óvoda és általános 
iskolai jelzőrendszer révén.  
2. Krízisotthon létrehozására 
pályázat keresése  

idősek Az idősek könnyen válnak 
bűncselekmény áldozatává.  

1.Tájékoztató füzet készítése a 
bűnügyi tapasztalatok alapján,  
2. Előadások tartása a 
rendőrség, önkormányzati 
dolgozó, családsegítő részéről 
idősek részére  

Az egyedül élő idős személyek 
gondozásra, segítségnyújtásra 
szorulnak  
 

1.Felmérés készítése az 
egyedül élő idős-korúakról, 
igényeikről 2. Fórum, 
kábeltelevízió, szórólap 
segítségével megismertetni az 
időseket az ellátásukkal 
foglalkozó szervezetekkel, 
intézményekkel, ellátási 
lehetőségekkel  

fogyatékkal élők Az önkormányzati tulajdonú 
épületek  
akadálymentesítése hiányzik.  

1. Középületek állapotának 
felmérése, akadálymentesítés 
lehetőségeinek felmérése 
szakember bevonásával 2. 
Akadálymentesítéssel 
kapcsolatos pályázatok beadása  
 

Nincs használható, pontos 
nyilvántartás a településen 
fogyatékkal élő személyek 
számáról, fogyatékosságuk 
típusáról  
 

Anonim adatgyűjtés a házi 
orvos, családsegítő, 
gyermekjóléti szolgálat 
segítségével  
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1.9 BALASSAGYARMAT GAZDASÁGA 
3 

1.9.1 Balassagyarmat gazdasági súlya, szerepköre 

Nógrád megye a magyarországi régiók között a leggyengébb Észak-magyarországi régió része, ezen 
belül is a leggyengébb gazdasággal rendelkező megye. A megye gazdasági mutatói messze az 
országos átlag alatt helyezkednek el és a régión belül is romló tendenciát mutatnak. Ez determinálja 
Balassagyarmat város gazdasági környezetét is.  

Az Észak-magyarországi régió és Nógrád megye összehasonlító gazdasági adatai 2011, 2012 (KSH) 

 egy főre jutó 
GDP 2011 

eFt 

egy főre jutó 
GDP az ország 
átlagában 2011 

% 

egy főre jutó 
GDP az EU 

átlagában 2011 
% 

egy főre jutó 
nemzetgazdasági 

beruházás  
2012 

Ft 

egy lakosra jutó 
külföldi 

befektetés  
2011 

Ft 

Észak-magyarországi régió 1 648 59,4 38,6 240 202 418 700 

Nógrád megye 1 222 44,1 28,6 127 806 155 100 

A megyei gazdasági tendenciák sajnálatos módon igen kedvezőtlenek, a lemaradás fokozatosan 
növekszik még az ugyancsak kedvezőtlen helyzetben levő és lemaradó Észak-magyarországi régió 
egészéhez képest is gyorsabb a hanyatlás. Míg a régióban a legalább 50 főt foglalkoztató nagyobb 
vállalatok ipari termelésének értéke 2011-hez viszonyítva 2012-re 1,7%-kal mérséklődött, Nógrád 
megyében a visszaesés 12,3 %-os volt. Mind régiós, mind megyei szinten kevesebben dolgoztak a 
nagyvállalatoknál 2012-ben, mint 2011-ben, de a megyei csökkenés (3,9%) e téren is nagyobb volt, mint 
a régiós (2,6%). 

 ipari termelés értéke a 
legalább 50 főt foglal-
koztató vállalatoknál 
2012 

ipari termelés változása 
az előző évi %-ában 

ipari foglalkoztatottak 
változása az előző évi %-
ában 

Észak-magyarországi régió 2 469,8 milliárd Ft 98,3  97,4 

Nógrád megye 131,1 milliárd Ft 87,7 96,1 
 

Balassagyarmaton nagyipar az első országos szintű intenzív iparfejlődés időszakában (1867-1917) nem 
alakult ki. Robbanásszerű, jelentős tőkebeáramlás soha nem történt a térségbe. A mezőgazdasági 
feldolgozóipar még a II. világháború végén is inkább manufakturális, mintsem korszerű nagyipari jellegű 
volt. A szocializmus idején főként kis- és legfeljebb közepes üzemeket telepítettek a térségbe, de azokat 
is döntően az 1970-es évektől. Nagyobb betelepített ipari üzemnek a Balassagyarmati Kábelgyár 
számított. Jellemzően viszonylag korszerű, jelentősebb feldolgozóipari és kisebb szolgáltató vállalatok 
fejlesztése történt. 
Az 1980-as évek közepétől jelentkező válság, majd az 1989-től kiteljesedő gazdasági krízis nem okozott 
a salgótarjánihoz hasonló mély sokkot a térségben, a kibontakozás is gyorsabb ütemben történt, mint 
általában a nagyipari térségekben. Ez nem jelenti azt, hogy a válság ne lett volna mély és széleskörű, de 
a térség mutatói, beleértve a foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat, már az 1990-es évek 
közepétől jobbak voltak, mint a megye keleti térségeiben. Ennek jellemző okai: 

-- A kis- és közepes vállalatok nem egyszerre kerültek válsághelyzetbe, ugyanakkor gyorsabban 
alkalmazkodtak. 

-- A megszűnő cégek menedzsmentje új vállalatok alapításával kamatoztatta szakértelmét. 
-- A térségre korábbról jellemző polgári mentalitásnak kedvezett az új helyzet. Az autonóm 

életvezetés, a gazdasági cselekvőképesség kisvállalkozásokban, a munkaerő mobilitásában 
öltött testet. 

Balassagyarmaton is dinamikusan növekedni kezdett a gazdasági szervezetek száma az 1990-es évek 
elejétől, és alaposan megváltozott a tulajdonosi, gazdálkodási forma szerinti összetétel. 
Balassagyarmaton némiképp kedvező a helyzet az országos átlag mintegy 75%-os megközelítésével, 
ami azonban jelentősen elmarad városi összevetésben. Mindez a város gazdasági karakterével és az 
1990-es évek elejére elmélyült gazdasági válság lassabb oldódásával magyarázható. 

A beruházások terén igen nagy különbségek láthatók régiónként: az egy főre jutó beruházások aránya az 
országos 61,5 %-a (Észak-Magyarország) és egy és háromnegyedszerese (Nyugat-Dunántúl 174,5%) 
között változik, azaz majdnem háromszoros területi különbségek tapasztalhatók. A megyei bontások 
Nógrád megye és az Észak-magyarországi régiót alkotó másik két megye régión belüli helyzetének 
alakulását tükrözik. Ebből megállapítható, hogy összegszerűen is és fajlagosan is a legkisebb befektetés 
mennyiség Nógrád megyében volt és a lemaradás mértéke rendkívül nagy, a megye még a – nagyon 
szerényen helyen álló - régió átlagának fele körül teljesít. Ez igen kedvezőtlen és Balassagyarmat 
gazdasági környezetére is jelentős hatást gyakorol, a környezet húzóerejéről nem lehet beszélni. 
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A beruházások 2012. adatai regionális összehasonlításban és Nógrád megyében (KSH) 
 az összes beruházás 

értéke (milliárd Ft) 
az összes beruházás 
aránya az országos 
értékhez (%) 

az 1 főre jutó összes 
beruházás értéke 
(Ft/fő) 

1 főre jutó beruházás 
aránya az országos 
értékhez (%) 

Közép-magyarországi régió 1 267 670 33,77 430 105 110,24 

Közép-dunántúlii régió 400 614 10,67 371 716 95,27 

Nyugat-dunántúli régió 670 358 17,86 680 678 174,47 

Dél-dunántúli régió 244 557 6,51 263 645 67,58 

Észak-magyarországi régió 287 074 7,64 240 202 61,57 

ezen belül Nógrád megye 25 784 0,69 127 806 32,76 

Heves megye 89 009 2,37 289 220 74,13 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 172 281 4,59 251 271 64,40 

Észak-alföldi régió 480 505 12,80 321 358 82,37 

Dél-alföldi régió 402 959 10,73 311 775 79,91 

Ország összesen 3 753 737 100,0 390 148 100,0 

Forrás: KSH területi atlasz 

Külföldi érdekeltségű vállalatok.2012 (KSH) 
  

Külföldi érdekeltségű 
vállalkozások (db) 

 
Egy vállalkozásra jutó 
külföldi befektetés Ft 

 
Egy lakosra jutó 

külföldi befektetés 
eFt 

Külföldi érdekeltségű 
vállalatok átlagos 

állományi létszáma (fő) 

Közép-magyarországi régió 21 365 495 154 3 597,3 366 733 

Közép-dunántúlii régió 1 623 774 828 1 164,8 90 576 

Nyugat-dunántúli régió 2 699 1 370 178 3 756,7 61 353 

Dél-dunántúli régió 1 191 219 271 280,4 28 852 

Észak-magyarországi régió 744 675 818 418,7 40 221 

ezen belül Nógrád megye 120 262 063 155,1 3 591 

Heves megye 241 1 084 630 845,5 13 773 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 383 548 212 304,8 22 857 

Észak-alföldi régió 894 789 360 470,8 33 319 

Dél-alföldi régió 1 363 402 443 423,2 35 133 

A külföldi tőke jelenléte a gazdaságban mind a három észak-magyarországi megyében tapasztalható, 
igaz nagyon eltérő mértékben és a többi régióhoz viszonyítva kisebb súllyal. A 2012-es külföldi 
tőkebefektetések alapján Nógrád megye az utolsó, csakúgy, mint ugyanazon év egy főre jutó külföldi 
befektetései szerint is. Nógrád megyében – a többiekkel összehasonlítva - kevés a külföldi vállalat, ebből 
következően a külföldi tőke által alkalmazott dolgozói létszám is. 

Foglalkoztatási szempontból az Észak-alföldi régió Észak-Magyarország és a Dél-Dunántúl után hátulról 
a harmadik helyet foglalja el aktivitási arány szerint. Nógrád megye gazdasági aktivitása a 
legalacsonyabb és a legmagasabb a munkanélküliség és legalacsonyabb a foglalkoztatottság. 

Foglalkoztatási viszonyok 2012 (KSH) 
 Aktivitási arány 

% 
Munkanélküliségi ráta % 15-64 évesek 

foglalkoztatottsági rátája 
% 

Közép-magyarországi régió 60,8 9,2 62,2 

Közép-dunántúlii régió 58,6 9,8 59,9 

Nyugat-dunántúli régió 59,0 7,4 61,7 

Dél-dunántúli régió 53,0 12,0 52,9 

Észak-magyarországi régió 51,9 16,6 49,3 

ezen belül Nógrád megye 51,2 17,5 49,4 

Heves megye 53,4 14,4 52,0 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 51,4 17,3 48,1 

Észak-alföldi régió 54,2 13,9 52,1 

Dél-alföldi régió 54,7 10,5 55,8 
 

A munkaerő képzettségét vizsgálva megállapítható, hogy a Nógrád megyei lakosság képzettségi 
mértéke alatta marad az országos szintnek. Viszont a Balassagyarmati adatsor a megyénél 
kedvezőbbek minden tekintetben.  
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A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint 2011 (KSH) 
adatsorok Balassagyarmat Balassagyarmati 

kistérség 
Nógrád megye 

ált. isk. 1-7. oszt. (fő) 
% 

1 369 4 597 25 904 

9,0% 12,3% 13,8% 

ált isk. 8. oszt. (fő) 
% 

3 414 10 634 57 658 

22,4% 28,6% 30,8% 

középfok érettségi nélkül (fő) 
% 

2 830 8 143 39 332 

18,6% 21,9% 21,1% 

érettségi (fő) 
% 

5 271 10 066 46 456 

34,6% 27,0% 24,8% 

felsőfokú végzettség (fő) 
% 

2 340 3 800 17 866 

15,4% 10,2% 9,5% 

összesen (fő) 
% 

15 224 
100% 

37 240 
100% 

187 216 
100% 

 

A fenti kedvezőtlen kép ellenére a megye nyugati részénél érvényesül Budapest fejlesztő 
(agglomerációs) hatása. Ezért a megyénél jóval kedvezőbbek Balassagyarmat gazdasági mutatói. 
 
1.9.2 Balassagyarmat gazdasága, ágazati összetétele 
 

a) Balassagyarmat gazdasági fejlődését meghatározó tényezők, adottságok 

GAZDASÁGFÖLDRAJZI HELYZET 
Balassagyarmat az Észak-Magyarországi Régióban Nógrád megye északnyugati részén, a szlovák 
határ mentén fekvő, peremi elhelyezkedésű. Funkcionális értelemben azonban egyértelműen központi 
szerepkörű tradicionális középváros.  

 

Balassagyarmat a környező települések 
közlekedési csomópontjaként Budapesttől 80, 
Salgótarjántól 50 km-re helyezkedik el a 22-es 
főközlekedési út mentén. A legközelebbi 
autópályától való távolsága 58 km. Budapest 
megközelíthetősége ugyanakkor az M2 elkerülő 
gyorsforgalmi út megépültével sokat javult, így 
gépkocsival mintegy 1 óra alatt elérhető. A 
térségen áthaladó tranzitforgalom jelentős, 
egyfelől a megye északi és északnyugati 
térségeinek irányába, másfelől a határátkelő 
miatt Szlovákia felé. 
Évszázadokkal a polgári városfejlődést 
megelőzően, elsősorban igazgatási, egyházi és 
kulturális központi szerepköre emelte várossá. 

A gyorsforgalmi utakról az egyes terültek elérhetősége 

A településkép karakteresen városias, a hagyományos kisvárosi formakincs nagyobb területet foglal el 
városmagjában. Kisvárosi intézményei teljes körűen, nagy választékban kiépültek, ugyanakkor erős 
középfokú központ is kiterjedt vonzáskörzettel, részben magasabb hierarchiaszintű szerepkörökkel, 
intézményekkel rendelkezik. 
A város egy előkelőbb hierarchiaszintű pozícióból süllyedt alá, mivel történelme során 
megyeszékhelyként magasabb szintű városi funkciókat is ellátott. 

Ennek előidézője volt, hogy megyeszékhelyként csak a 19. század végén jutott vasúti szárnyvonalhoz, 
majd vármegyéjének kb. felét a trianoni határmegvonás során elvesztette, illetve a polgársága jelentős 
részét kitevő zsidó lakosságát elhurcolták. Fokozta, hogy 1950-ben megyeszékhely funkciója is 
megszűnt, valamint az új megyeszékhely potenciális vetélytársaként jelentős mértékű hátrányos 
megkülönböztetéseket szenvedett el a szocialista időkben. A rendszerváltozás után megjelent új 
szerepkörök megerősítése és további újabbak kialakítása, az EU-ba való belépéssel az országhatár 
elválasztó jellege jelentősen csökken, mely jelentősen javíthatja a város településhierarchiában betöltött 
szerepeit, valamint térségi középfokú ellátási, szolgáltatási funkcióinak kiszélesedésével járhat 
(innovációk, vállalkozói központ, gazdasági szolgáltatások, idegenforgalmi, szórakoztató, szabadidős 
funkciók, civil szervezetek). 
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TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK 
Balassagyarmat a Börzsöny és a Cserhát hegységek által közrefogott Nógrádi-medence közepén, az 
Ipoly folyó bal partján fekszik. Igazgatási területén országos, és helyi jelentőségű tájvédelmi területek 
találhatók. 
A természeti erőforrások közül a város gazdaságát a termőföld kevésbé határozta meg. Ezt tükrözi, hogy 
a város gazdaságán belül a mező és erdőgazdálkodás súlya csak 1,8%. Idegenforgalmi szempontból 
fontosak a település táji adottságai, domborzata, az Ipoly és természetes környezete. A Nyírjesi 
üdülőterület elsődlegesen a város lakóinak üdülési, pihenési igényeit szolgálja. A kedvező turisztikai 
adottságok ellenére idegenforgalma ma még nem jelentős, de fejlesztési potenciállal rendelkezhet. 

b) Balassagyarmat gazdaságának szerkezete 
Gazdasági szervezetek és a gazdaság szerkezete 2011 (KSH) 

 Működő 
vállalkozások/ezer 

lakos 

Egyéni 
vállalkozások 

aránya 

Legalább 10 
főt foglalkoztató 
vállalk. aránya 

Vállalkozások ágazati megoszlása 

Mező-erdő-
vadg. 

ipar építőipar szolgáltatások 

db/ezer fő % % % % % % 

Észak-magyarországi régió 49,3 55,8 4,0 4,3 8,4 10,0 77,3 

Nógrád megye 46,1 62,0 3,4 4,3 8,7 10,8 76,2 

Balassagyarmati kistérség 48,1 65,4 3,8 4,7 8,3 10,1 76,9 

Balassagyarmat 69,4 65,2 3,6 1,8 6,8 7,4 86,6 

A vállalkozások ezer lakosra jutó arányát vizsgálva megállapítható, hogy Balassagyarmat magasabb, 
mint akár a régióban, akár a megyében, de saját kistérségénél is. Ez természetes, hiszen a 
vállalkozások a városokban tömörülnek. A városban az egyéni vállalkozások aránya magasabb, mint a 
régiós átlag, a megyei átlag, a kistérséggel közel azonos. A legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozások 
aránya közel azonos az összehasonlításban szereplő terülteknél. 

A vállalkozások ágazati megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a szolgáltatások irányában 
eltolódott. Balassagyarmaton a működő vállalkozásokból az ipari és az építőipari arány elmarad mind a 
régiós, mind a megyei, és mind a kistérségi átlagtól. Viszont a szolgáltatások részaránya a 
legmagasabb, ami a korszerű szerkezet irányába mutat. A mező-erdő- és vadgazdálkodás alacsony 
részesedése a mezőgazdálkodás kis súlyára utal. 

Az önkormányzat ipari adó bevételei 

  
Az ipari adó évenkénti teljes bevétele Az ipari adó évenkénti 

Az ipari adó változásai jól mutatják a helyi gazdaság erősségének a változását A 2008 évi adóbevételek 
még a gazdasági válság előtti évből származott. 2010-től emelkedő tendenciát mutat, mely a jövőre 
nézve alátámasztja a gazdasági területek bővítésének szorgalmazását.  

Balassagyarmat idegenforgalmának jellemzői  

Balassagyarmat – kedvező táji, közlekedési és kulturális öröksége ellenére - turisztikailag kevéssé 
frekventált település. Turisztikai vonterői: Palóc Múzeum, Klasszicista Vármegyeháza és Börtön, Barokk 
plébániatemplom ereklyékkel, Szerbtemplom galéria, Art deco belváros és villasor, Civitas Fortissima 
Múzeum, Palóc liget, Nyírjes, Éger – láp, Nyírjesi Füvészkert és Vadaspark, Nyári fesztivál, Szent Anna 
Napi Búcsú, Pannónia Motorkerékpár Múzeum, Jánossy Képtár és Horváth Endre Galéria, Műemlék 
Zsidó temető és Ipoly-menti zsidó gyűjtemény, Helyi Termék Piac 
A fajlagos mutatókat vizsgálva megállapítható, hogy a városban az ezer lakosra jutó kereskedelmi 
szállásférőhelyek száma (a szállodai és magánszállások együtt) jelentősen kevesebb a megyei átlagnál, 
de kevesebb a kistérség fh. értékénél. Szálloda jelenleg nem működik a városban. Az ezer lakosra jutó 
vendégéjszakák száma is valamennyi között a legalacsonyabb. Ugyancsak kedvezőtlen az átlagos 
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tartózkodási idő, ami elmarad, mind a megyei mind a kistérségi tartózkodási időtől. A külföldi vendégek 
aránya magasabb, mint a megyei és a kistérségi aránynál. Ami a kulturális vonzerőre, a palóc örökségre 
utal. A kapacitás kihasználtság a megyében és a kistérségben is igen alacsony, ahhoz viszonyítva a 
szállásdíj viszont drágának tűnik.  

A turisztikai helyzet térbeli összehasonlítása 2012. július (KSH) 

2012 kereskedelmi 
szállás fh 
(magánszállásokkal 
együtt)/1000 lakos 

szállodai 
férőhelyek 
aránya % 

vendégéj/1000 
lakos 

külföldi 
vendégek 
aránya % 

átlagos 
tartózkodási 
idő 
(éj/vendég) 

bruttó 
szállásdíj/éj  

(Ft) 

kapacitás 
kihasználtság 
(%) 

Nógrád megye 18,6 22,2 476 8,1 2,3 4 416 16,0 

Balassagyarmati 
kistérség 

9,1 11,6. 277 5,0 2,7 2463 18,9 

Balassagyarmat 7,9 0 178 11,7 1,6 4877 17,5 

A foglalkoztatottságot, ill. munkanélküliséget tekintve 2007-hez, a gazdasági válság előtti mutatókhoz 
képest valamennyi jellemző, valamennyi területen romlott, bár az utóbbi egy-két évben valamelyes 
javulás tapasztalható a közvetlen válság utáni évekhez viszonyítva. A térség kedvezőtlen gazdasági 
helyzetét tükrözi, hogy az SZJA-t fizető – azaz jövedelemmel rendelkező - népesség aránya sem a 
régióban sem a megyében, a kistérségben, de még Balassagyarmaton se éri el a lakosság 50 %-át. Az 
ezer lakosra jutó SZJA adófizetők száma ugyan a városban a legmagasabb, de itt is csak 472 fő ezer 
lakosra. A jövedelmi viszonyokban Balassagyarmat megelőzi a régiót, a megyét és saját kistérségét is, 
de abszolút értékben mégis alacsonynak nevezhető az egy főre jutó jövedelem: havi 886 eFt/év. 
Alacsony a munkanélküliség Balassagyarmaton. A város e tekintetben is jobb a megyénél és a régiónál. 
A vizsgált területi összehasonlításban Balassagyarmaton a női munkanélküliek aránya magas. A 
szellemi foglalkozásúak, pályakezdők részaránya Balassagyarmaton az összehasonlítás alapján 
kedvezőtlen.  

Munkanélküliségi adatok és jövedelmek (2012. dec.) 
adatsorok 

Balassagyarmat 
Balassagyarmati 
kistérség 

Nógrád megye Észak-
magyarországi 
régió 

SZJA –t fizető népesség/ezer lakos (fő) 472 445 419 423 

SZJA alapot képező éves jövedelem egy állandó lakosra 
vetítve eFt/év  

886 736 652 684 

Regisztrált álláskeresők aránya a munkavállalási korú 
népességből %  

8,6 11,5 15,3 16,6 

Álláskeresőkből női munkanélküli %  51,6 49,0 46,4 46,6 

Ebből 180 napon túli munkanélküli %  58,0 59,2 61,4 56,0 

180 napon túli munkanélküliek közül nő %  56,2 52,5 51,0 52,8 

Álláskeresőkből szellemi foglalkozású %  28,3 17,2 13,1 13,3 

Álláskeresőkből max. ált. iskolai végzettségű %  51,6 40,1 47,1 46,6 

Álláskeresőkből pályakezdő % 14,1 13,3 11,8 12,3 

 
1.9.3 A főbb gazdasági szervezetek és a munkahelyek száma 

A főbb Balassagyarmati vállalatok felsorolását a következő táblázat tartalmazza: 

A szervezetek megnevezési munkahelyek száma (fő) 

Delphi Thermal Hungary Kft. 800  

KLIK  350  

Ipoly Cipőgyár Kft 370  

Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. 350  

DMRV Zrt. 100 

Ipoly Erdő 100 

Balassagyarmat Fegyház és Börtön 160 

A főbb egyéb szervezetek munkahelyeinek száma 

Balassagyarmat Önkormányzata 470 

Járási Hivatal 100 

 
1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 
A versenyképességre elsősorban az alábbi tényezők hatnak erőteljesen: 
-- a város külső megközelíthetősége, a térségi közlekedési kapcsolattok 
-- a munkaerő képzettsége. 
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Balassagyarmat megközelíthető az M2-es autópálya felöl a 22. sz. főúton, illetve az M3-as felöl a 21. sz. 
és a 22. sz. főúton vasúton a 75-ös és a 78-as vasútvonalon. 
Az M2 felöli megközelítés a Budapest - Vác kapcsolatot, az M3 felöli megközelítés a Hatvani, 
Salgótarjáni kapcsolatot jelenti.  
Jelentős előnyt jelenthet, hogy az északi határon átívelő, jelentős kapacitással kiépített közúti kapcsolat 
kiteljesítheti a város északi vonzáskörzetének határait, és a gazdasági területek mukaellátottságba 
besegíthet. 
Összességében közepesnek mondhatók a megközelítési viszonyok. 
A városban a munkaerő képzettség jónak mondhat, melyet az alábbi táblázat szemléltet.  
Iskolai végzettség a megfelelő korú népesség arányában 2011-ben (KSH) 

 7-8 évet végzettek középfokú végzettek  egyetemet, főiskolát 
végzettek 

vonatkozó népesség 
összesen 

fő % fő % fő % fő % 

Balassagyarmat 4783 31,0 8 100 52,4 2 344 15,2 15 448 100 

Balassagyarmati kistérség 15 231 40,3 18 209 48,2 3 800 10,0 37 821 100 

Nógrád megye 83 562 44,1 85 788 45,2 17 866 9,4 189 674 100 
 

A táblázatból kitűnik, hogy mind a középfokú, mind a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az 
összehasonlítás szerint a legkedvezőbb. 
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1.10 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS 
INTÉZMÉNYRENDSZERE 
 

1.10.1 Költségvetés vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 

a) Költségvetés 
Bevételek 

 saját folyó 
bevételek 

helyi 
adóbevétel 

önkormányzat 
számára 
átengedett 
SZJA 

felhalmozás 
és tőke 
jellegű 
bevétel 

értékesítésből 
származó 
bevétel 

állami 
hozzájárulás
, támogatás 

ebből 
normatív 
támogatás 

összes 
bevétel 

2010 1 742 739 562 291 494 765 382 101 107 643 2 673 405 1 666 044 9 097 676 

2011 1 908 943 703 749 446 144 462 886 18 553 2 194 117 1 332 824 8 655 201 

Kiadások 
 működési 

kiadás 
ebből felhalmozás, 

tőke jellegű 
kiadás 

társadalmi 
és szoc. pol. 
kiadás 

Összes 
kiadás személyi 

juttatás 
járulékok dologi kiadás 

2010 7 923 125 3 831 010 1 017 634 3 074 481 637 347 363 999 9 049 468 

2011 6 636 127 3 234 387 852 408 2 549 332 477 893 223 661 8 502 387 

A fentiekből kitűnik, hogy a város gazdálkodása a vizsgált években kiegyensúlyozott volt. Mindkét évben 
a kiadások nem haladták meg a bevételeket. 
 

b) A fejlesztéseknél figyelembe vehető önkormányzati ingatlanvagyon  
Az önkormányzati vagyon összetétele az alábbi: Ft 
A vagyon csoportok Eft %  A korlátozottan 

forgalomképes vagyon 
Eft % 

-- immateriális javak 35 742,119 0,3%  -- földterület 14 081,897 0,2% 

-- forgalomképtelen vagyon 5 835 523,856 46,4%  -- épület 1 044 146,521 15,6% 

-- korlátozottan forgalomképes vagyon 6 701 133,254 53,3%  -- egyéb 5 642 904,836 84,2% 

            Törzsvagyon összesen 12 536 657,110 100,0%                 Összesen 6 701 133,254 100,0% 

            Törzsvagyonon kívüli vagyon 3 188 686,684      

A törzsvagyonon kívüli vagyon képviseli az Önkormányzat forgalomképes vagyonát, amit a 
fejlesztéseknél figyelembe lehet venni. 
 
1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
 

Az önkormányzat szervezeti rendszerében városfejlesztési kérdésekkel a Városüzemeltetési Bizottság 
foglalkozik. A Bizottság munkáját segítő osztály a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési, és 
Építéshatósági Osztály. 

A városfejlesztő társaság 
Balassagyarmat Város Önkormányzata létrehozta a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft-t a stratégiai 
célok elérését szolgáló komplex városfejlesztési akciók előkészítésére és megvalósítására.  
A városfejlesztő társaság az Önkormányzat projekt menedzsment szervezete. 
A társaság a városfejlesztési akciók előkészítését és megvalósítását végzi. A városfejlesztő társaság az 
önkormányzat nevében és számlájára, az önkormányzat felhatalmazása alapján, annak irányításával és 
ellenőrzésével, de piaci szereplőként, és egy piaci szereplő rugalmasságával tudja végrehajtani a 
városfejlesztési akciótervekben meghatározott önkormányzati városfejlesztési elképzeléseket.  
A városfejlesztő társaság tevékenységi köre 
A fejlesztő társaság az alábbi fő feladatokat látja el a felsoroltak értelemszerű alkalmazásával, az egyes 
városfejlesztési akciók természetéhez és tartalmához igazodva: 
 a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlásának előkészítése (üzleti tárgyalások lebonyolítása, 

szerződések előkészítése), 
 a terület-előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, 

ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében), 
 a közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák 

pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele), 
 az önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények esetében a beruházói feladatok 

ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos 
 ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele), 
 a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák 

megvalósulásának elősegítése), 
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 az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzése, 
pályázatok elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele), 

 adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal 
ügyosztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal). 

 
1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Balassagyarmaton a működő vállalkozásokból az ipari és az építőipari arány elmarad mind a régiós, 
mind a megyei, és mind a kistérségi átlagtól. Viszont a szolgáltatások részaránya a legmagasabb, ami a 
korszerű szerkezet irányába mutat.  
A természeti erőforrások közül a város gazdaságát a termőföld kevésbé határozta meg. Ezt tükrözi, hogy 
a város gazdaságán belül a mező és erdőgazdálkodás súlya csak 1,8%. Idegenforgalmi szempontból 
fontosak a település táji adottságai, domborzata, az Ipoly és természetes környezete, de a gazdaságon 
belüli súlya csekély.  

Az önkormányzat különböző befektetés-ösztönző eszközökkel igyekszik vállalkozásbarát környezetet 
kialakítani, ezáltal a működő tőkét a városba „csábítani” és a helyi vállalkozásokat segíteni.  
Ezen felül lehetőségeihez mérten minden olyan együttműködésre fogékony az önkormányzat, amely 
elősegíti a város gyarapodását, a lakosok közérzetének javítását.  
Ennek eredményeként kívánják fokozatosan bővíteni a Szügyi út (20108 ök. út) menti déli iparterülteket.  
 
1.10.4 Foglakoztatás-politika 
 

Az önkormányzat foglakoztatási politikájának önálló dokumentuma nincs. A foglakozatási politika néhány 
elem Balassagyarmat Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatából olvasható 
ki. Ezek: 
-- Közcélú foglakoztatásnál az értelmes és hasznos tevékenységre törekszenek. A közfoglalkoztatottak 
átlagos száma 50 fő, mely kiegészül a téli 4 hónapon keresztül 338 fő foglalkoztatásával. 
-- Balassagyarmat Közös Önkormányzati Hivatal 56 főt foglalkozat. A feladatok ellátásához szükséges 
végzetséget minden estben megkövetelik. Törekednek arra, hogy a női, valamint a roma 
foglalkoztatottak száma növekedjen. 
 
 

1.10.5 Lakás- és helységgazdálkodás 

Balassagyarmat lakásállománya a lakott üdülőkkel együtt 2011-re 6700 db. volt. A városban 6505 
háztartás van, ez kevesebb, mint a lakásszám, ami arra utal, hogy – elvileg/statisztikailag – nincs 
mennyiségi lakáshiány, hiszen a lakások száma meghaladja a háztartások számát. A helyzet azonban 
csalóka lehet, mert közben az üres lakások száma 440 db, a lakott lakásoké 6260, ami már kevesebb, 
mint a háztartásszám. Ebből következik, hogy száznál több olyan lakás van, ahol több háztartás él 
együtt. Az újonnan épülő lakások nagysága (minősége) jó, az új lakások többsége a 3 és 4 szobás vagy 
annál nagyobb kategóriába esik. 2011-ben az átlagos lakásnagyság Balassagyarmaton 2,8 szobás. 

Balassagyarmat lakásállománya a KSH 2011-es népszámlálás alapján 
 lakásállomány lakásnagyság  tulajdonviszony 

 Lakott Nem lakott Összesen 1 szobás 2 szobás 3 
szobás 

4-x 
szobás 

Magán Önkorm. Egyéb 
(egyh. int.) 

 db % db % db % db % db % db % db % db % db % db % 
Balassa-
gyarmat 

6260 93,4 440 6,6 6700 100 435 6,5 2543 38,0 2346 35,0 1376 20,5 6456 96,4 181 2,7 63 0,9 

Kistérség  14999 88,6 1934 11,4 16933 100 957 5,7 5569 32,9 6421 37,9 3986 23,5 16543 97,7 253 1,5 137 0,8 

Nógrád m. 78 155 87,8 10 895 12,2 89 050 100,0 7 932 8,9 33 944 38,1 30 442 34,2 16 866 18,9 86 452 97,1 2 014 2,2 718 0,7 

Balassagyarmaton egy lakásban átlagosan 2,62 fő lakik, a korábbi évtizedekhez képesti folyamatos 
csökkenés javulásként, a túlzsúfoltság mérséklődéseként értékelhető, bár sajnos ebbe a népesség 
csökkenése is belejátszhat, ami viszont negatív folyamat. Az egy szobára jutó népesség 0,81 fő. 
Balassagyarmaton a lakásállomány mindössze 93,4 %-a lakott, sok, a lakásállomány 6,6 %-a (440 db) a 
lakatlan lakás. Igaz a kistérségi (11,4 %) és a megyei (12,2 %) üres lakások aránya még magasabb. A 
városban lakások 96,4 %-a magántulajdonban van, alacsony az önkormányzati tulajdonú lakások aránya 
(2,7 %). Az önkormányzati (bér)lakások száma 181 db. Ez a lakossági mobilitásnak – a város népesség 
megtartásának gátja lehet. Kívánatos lenne a bérlakás állomány növelése, a fiatalok Balassagyarmaton 
tartásának, ill. ide vonzásának erősítése, különösen a közeljövő demográfiai és foglalkoztatási 
viszonyaiban várható változások (nagyszámú munkaerő nyugdíjba vonulása, elöregedés gyorsulása) 
következményeinek mérséklése érdekében. 

A lakásállomány közmű-ellátottsági mutatói, 2011 népszámlálás (KSH) 
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 vízvezeték Meleg folyó-
vízzel ellátott 

Vízöblítéses 
WC-vel ellátott 

Szennyvízcsatorna  összes lakás 

közüzemi házi Közüzemi  Házi  

db % db % db % db % db % db % db % 
Balassa 
gyarmat 

6613 98,7 53 0,8 6536 97,6 6567 98,0 6442 96,1 224 3,3 6700 100,0 

Kistérség  15235 90,0 729 4,3 15221 89,9 15199 89,8 13142 77,6 2822 16,7 16933 100,0 

Nógrád m. 80 205 89,9 3 137 3,5 78 324 87,8 78 396 87,9 65 656 73,6 17 686 19,8 89 184 100,0 

A lakásállomány felszereltségét vizsgálva megállapítható, hogy sokat javult a közüzemi ellátottság, a 
közműolló jelentősen csukódott: Balassagyarmaton a lakások 96,1 %-a közüzemi szennyvízcsatornára 
kötött, a házi csatornával ellátott lakások aránya 3,3 %. Ez azt jelenti, hogy a lakások 0,6%-a nem 
rendelkezik semmiféle csatornával, azaz környezetét terheli. A közműolló – a közüzemi vízvezetékkel 
ellátott, de közcsatornára nem kötött lakások (98,7%-96,1%) – 2,6 %-os, a házi vízvezetékkel ellátott 
lakásokat is bele számítva 3,4 %-os, ami igen kedvező érték.  

Annak ellenére, hogy a közművesítettség kedvező, a lakások 98,7 %-a rendelkezik közüzemi, 0,8 %-a 
házi vezetékes vízzel, és a lakásállomány 0,6%-ának a vízellátása csak közkútról vagy ásott kútról 
vödörrel oldható meg. A 100 lakásra jutó fürdőszobák száma 109, mégis a városban 105 db lakás (1,6 
%) komfort nélküli, 16 db (1,6 %) félkomfortos és 28 db a szükséglakások száma. Ez azt jelenti, hogy a 
teljes lakásállomány 3,6 %-a minőségileg nem felel meg. A kistérségi és megyei összehasonlításban a 
város lakásainak komfortossága kedvezőnek mondható. Nagyok a városrészenkénti eltérések: az észak-
keleti városrészben a legkedvezőbb, itt a komforthiányos lakások 2,0 %-ot tesznek ki, míg ez az arány a 
külterületen eléri az 52 %-ot.  

A lakásállomány komfortfokozat szerinti megoszlása 2011 (KSH) 
 Összkomfortos  Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükséglakás  Összesen  

 db % db % db % db % db % db % 

Balassa-
gyarmat 

4409 65,8 2052 30,6 106 1,6 105 1,6 28 0,4 6700 100,0 

Kistérség 8246 48,7 6596 39,0 547 3,2 1450 8,6 94 0,5 16933 100,0 

Nógrád megye 38 932 43,7 37 048 41,5 3 670 4,1 9 007 10,1 527 0,6 89 184 100,0 

A lbölakásállomány korösszetételét vizsgálva megállapítható, hogy a város csupán 19,4%-a épült a II. 
világháború előtt, azaz a 70 évnél idősebb állomány viszonylag kicsi. A legtöbb lakás (31,2 %) az 1970-
es évtizedben épült. A rendszerváltás után nagymértékben megtorpant az építési tevékenység, 1990 és 
2011 között 20 év alatt csak 660 lakás épült a városban.  

A lakásállomány építési kor szerinti megoszlása 2011 (KSH) 
 1946 előtt 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 

 db % db % db % db % db % db % db % 
Balassa-
gyarmat 

1030 52,4 394 5,9 1261 18,8 2092 31,2 1258 18,8 309 4,6 356 5,3 

Kistérség 3513 20,8 2801 16,5 3097 18,3 3604 21,3 2329 13,8 785 4,6 804 4,7 

Nógrád megye 17 209 19,3 20 363 22,8 15 682 17,6 17 481 19,6 12 117 13,6 3 253 3,6 3 079 3,5 

 
1.10.6 Intézményfenntartás 
 

Az intézmények fenntartását a körjegyzőség területén a három település önkormányzata közösen látja el 
(Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög). A fenntartott intézmények: 

Saját fenntartású, működtetésű és tulajdonban lévő 
ingatlanban működő intézmények: 

- 1 bölcsőde (56 fő) 
- 1 Központi Óvoda 6 tagintézménnyel melyből 2 a városon 

kívüli körjegyzőségben (Patvarc, Ipolyszög) 500 fő 
- Orvosi alapellátás: 7 háziorvos 3 gyermekorvos és 2 

ifjúsági orvos 
- Szent Erzsébet Idősek Otthona (200 fős) 
- Balassagyarmati Fogászati Bgy-Dejtár-Patvarc Társulás 

(5 fogorvosi körzet, melyből 2 privatizált, ezen túl 4 
magánpraxis) 

- Védőnői Szakszolgálat és Iskolaegészségügy (5 védőnői 
és 2 iskolaorvosi körzet)  

- Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat (Bgy. 
Ipolyszög, Patvarc társulása)  

- Városi Sport Intézmények 
- Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 
- Madách Imre Városi Könyvtár 
- Városgondnokság 
- GAMESZ intézményellátó 
- Polgármesteri Hivatal 
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Iroda 

KLIK fenntartású, de városi üzemeltetésben és 

tulajdonban lévő intézmények: 

- Kiss Árpád Általános Iskola  

- Szabó Lőrinc Általános Iskola 

- Dózsa György Általános Iskola 

- Balassi Bálint Gimnázium 

- Madách Imre Kollégium 

- Rózsavölgyi Márk Művészeti Alapfokú Iskola 

- RIDENS Szakképző Iskola és Kollégium, Nyírjes 

- Nógrád Megyei EGYMI Pedagógiai Szakszolgálat és 

Szolgáltató Központ 

Megyei Szakképző Központ fenntartásában és 

üzemeltetésében, de városi tulajdonban lévő 

intézmények: 

- Szondi György Szakképző Iskola 

- Mikszáth Kálmán Szakképző Iskola 

- Szent-Györgyi Albert Szakképző Iskola 
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Egyéb működtetésben, és városi tulajdonban: 

- Magyar Vöröskereszt Balassagyarmati 
Hajléktalanszállója és Nappali Melegedője 

- Szociális Szolgáltató Központ (Bgy. Kistérségi Társulás)  
- Madách Filmszínház (vállalkozói műk.) 
- Pannónia Motormúzeum (magánszemély műk.) 

Egyéb közfeladatot ellátó önkormányzati, vagy 

magánvállalkozás: 

- Bgy-i Városüzemeltetési Kft. (szemétszállítás és 
hóeltakarítás) 

- Gyarmati Média Nonprofit Kft. (Gyarmati TV) 
- Gyarmati Hírek önk. újság (önk. alapítvány műk) 
- Központi Orvosi Ügyelet (régiós magánváll.) 
- Ipoly TV (egyesületi fenntartás) 

Egyéb fenntartású, nem városi tulajdonú intézmények: 

- Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet (700 ágy + térségi járóbeteg ellátás) 
- Balassagyarmati Börtön és Fegyház 
- Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala 
- Reménysugár Gyermekotthon 
- Balassagyarmati Törvényszék 
- Nógrád Megyei Főügyészség 
- Városi Ügyészség 
- Járási Bíróság 
- Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma 
- Rendőrkapitányság 
- NM Katasztrófavédelem Járási Ig. és Tűzoltóság 
- BÁH Közösségi Szálló 
- Országos Mentőszolgálat járási központja 
- DMRV helyi víz és szennyvízközpontja 
- MÁV vasútállomás és pályafenntartás 
- ÉM VOLÁN Balassagyarmati Üzletág (helyi és helyközi autóbuszközlekedés) 
- KÖVIZIG Bgy. 
- NAV Balassagyarmat Térségi Iroda 
- Nógrád Megyei Agrárkamara Irodája 
- Lamenda családi napközi 

- Nyírjesi Fűvészkert és Vadaspark (Ipoly Erdő Zrt.) 
 
 

1.10.7. Energiagazdálkodás 
 

A város a vezetékes energiahordozók közül jelenleg villamos energiával és földgázzal rendelkezik.  
A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak világításra és technológiai célú 
energiaigények kielégítésére javasolható. Bár alkalmas lehetne termikus célú energiaigények 
kielégítésére is, beruházási és üzemeltetési költségigénye miatt ilyen célú alkalmazása csak a kis 
teljesítményű, tartalék (időszaki kiegészítő fűtésre) hőtárolós fűtésre javasolható. Fűtési energiaként 
ismét egyre inkább tért hódít a fa energia célú felhasználása, amely CO2 kibocsátás szempontjából is 
kedvező és a környéken nagy mennyiségben rendelkezésre áll.  

 

Az energiafelhasználásban a megújuló energiák 
közül Balassagyarmaton a napenergia 
felhasználása, a geotermikus energia és 
termálvíz energetikai hasznosítása és a környező 
területek mezőgazdasági hulladékait feldolgozó 
biomasszára alapozott energiatermelés jöhet 
esetleg szóba. Bár napenergia szempontjából a 
város és környéke nem tartozik Magyarország 
leginkább napsütötte területei közé, mégis 
felvethető az új családi házak napkollektorokkal, 
illetve napelemekkel való ellátása. 
 
Vízszintes felületet érő globális napsugárzás éves értéke  

Az önkormányzat energiagazdálkodását az áramtakarékos közvilágítás általánossá tételével és a 
közintézmények energetikai korszerűsítésével – nyílászárócserékkel, hőszigeteléssel, fűtési rendszerek 
korszerűsítésével – lehet tovább javítani. 
2008 óta működik a korházban a Bióhő Kft, biomassza fűtőműve 6,5 MW teljesítménnyel. Kész tervei 
vannak a távhőépítésre, hogy az intézményeket és a lakásokat is bekapcsolják az ellátásba. 
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1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásai szerint a települési önkormányzatoknak 
biztosítaniuk kell a korszerű települési hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezését, beleértve a 
hulladékok gyűjtését, szállítását, előkezelését, újrahasznosítását és az újra nem hasznosítható hulladék 
ártalmatlanítását az EU és a hazai szabályzatoknak megfelelő új (regionális) vagy meglevő 
hulladéklerakón.  
A város területén a kommunális szilárd hulladékok jellemzően ömlesztetten kerülnek begyűjtésre. A 
hulladékkezelési közszolgáltatást a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. A 
kistérségben 2001. június 6 – án került üzembe helyezésre a nógrádmarcali hulladéklerakó, és került 
bezárásra a Balassagyarmat Kóvári telepi (valamint több kisebb környékbeli települési) hulladéklerakó.  
A szelektív hulladékgyűjtés 2002-ben indult meg a településen. Elsőként a papír elkülönített kezelését 
kezdték meg, melyet 2007-től követett a PET palackok házhoz menő szelektív gyűjtése. A szelektív 
hulladékgyűjtésből származó hulladékáramok a Fe-Group Invest Zrt-hez kerülnek hasznosításra. 
2004. évtől került bevezetésre és azóta is működik a családi házas területeken a házi komposztálók 
rendszere. 
A Balassagyarmaton található szennyvíztisztító telep intenzifikálása, felújítása megtörtént és a teljes 
mértékben csatornázott Balassagyarmat mellett Őrhalom, Hugyag, Patvarc települések kommunális 
szennyvizeit is fogadja, tisztítja. A tisztító kapacitása 4500 m3/nap. A tisztítótelepen eleveniszapos 
biológiai tisztítást végeznek biológiai nitrogén és foszfor eltávolításával. 
 

Városgondnokság és a Városüzemeltetési Nonprofit Kft tulajdonosa 10%-ban az önkormányzat.  
A Városgondnokság feladata  
-- az önkormányzati utak üzemeltetését, az utak kátyúzását, felfestését tábla-elhelyezését, 
-- a csapadékelvezetéssel kapcsolatos feladatokat, 
-- az illegális hulladékok felszámolását, 
-- a temető fenntartása, 
-- parlagfű mentesítés. 
A Városüzemeltetési Nonprofit Kft feladatai: 
-- a hulladék elszállítás 
-- az utak síkosság-mentességének biztosítása. 

A temetők részben egyházi tulajdonban vannak, illetve van önkormányzati tulajdonú temető is. 
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1.12 TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 
 

1.12.1 Természeti adottságok 
 

Balassagyarmat Nógrád megyében, az Ipoly folyó bal partján az ország északi határvidékén helyezkedik 
el. Természetföldrajzi szempontból az Észak-magyarországi medencék nagytáj, Ipoly-völgy és Nógrádi-
medence középtáj, Középső-Ipoly-völgy kistájon belül fekszik.  
 

DOMBORZAT ÉS TALAJVISZONYOK 
Az Ipoly-völgy több fiatal, feltöltéses süllyedék láncszerű összekapcsolódásának tekinthető. A relatív 
relief átlagos értéke 18 m/km2. A terület kőzettani alapját főként oligocén agyagmárga alkotja. Erre a 
pleisztocénban folyóvízi üledék, illetve szoliflukciós anyag rakódott. A jellemző talajok: humuszos homok, 
réti öntés és réti talaj, barnaföld.  

ÉGHAJLAT 
A település éghajlata általában mérsékelten hűvös és mérsékelten száraz. Az évi középhőmérséklet 9,5 
C° körüli. Az évi napsütéses órák száma 1900, ebből általában 750-770 óra esik a nyári hónapokra. Az 
évi csapadékmennyiség mintegy 610-650 mm, melyből kb. 350-380 mm hullik a vegetációs időszakban. 
Az ariditási index értéke 1,12-1,16 közötti. Az uralkodó szélirány ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2 m/s 
körüli, a magasabban fekvő területeken 3 - 4 m/s. 

VÍZRAJZ 
Felszíni vizek 
Az Ipoly a Duna hazai területen betorkolló legnagyobb bal parti mellékvize. Heves és szélsőséges 
vízjárású, és egyben a legkisebb vízfolyás, amely Magyarországon még folyónak minősíthető, mivel 
vízhozama még elegendő ahhoz, hogy szabályozott medrét egyensúlyban tartsa. A mellékvízfolyások 
még nagyobb szélsőségeket mutatnak, hosszantartó szárazság idején ki is száradhatnak. 
Az Ipolynak két árvize van. Az egyik a hóolvadás utáni tavaszi (március), amely egybeesik a Duna 
árvizével, és a nyári esőzések hatására kialakuló kora nyári. Kisvize augusztus-szeptember hónapokra 
esik. Balassagyarmatnál a folyó kisvize 0,47 m3/s, nagyvize 286 m3/s, a torkolatnál ugyanezen értékek 
1,7 m3/s, illetve 400 m3/s. 
A Nyírjes-patak eredetileg Balassagyarmatnál érte el az Ipoly-folyót, de az utóbbi évtized hidrológiai 
helyzete miatt felszíni vízfolyásként az Égerlápig sem jut, a folyótól mind távolabb kerül a kapilláris 
zónába. 
Felszín alatti vizek 
A térség jelentős vízkincse az Ipoly menti kavicskitöltésben tározott parti szűrésű talajvíz. Ez a helyi 
vezetékes vízellátás alapja. A térségben a rétegvizet termelő artézi kutak száma kevés, vízhozamuk 
közepes.  

NÖVÉNYZET 
Növényföldrajzi szempontból Balassagyarmat térsége a Pannóniai flóratartomány Északi-középhegység 
flóravidékének Neogradense flórajárásához tartozik. A terület potenciális erdőtársulásai a fűz-nyár 
ligeterdők, a keményfás ligeterdők, a szubmontán égerligetek, valamint a gyertyános tölgyesek. A 
vízfolyásokat helyenként mocsárrétek, nedves kaszálók, magaskórós társulások kísérik. Az erdészetileg 
kezelt területeken vegyeskorú kemény- és lágylombú erdők találhatók. 
A táj, éghajlati adottságai szerint alkalmas mérsékelt hőigényű gyümölcs és szántóföldi kultúrák 
termesztésére, illetve, a magasabban fekvő területek erdőgazdálkodásra. A völgyekben 
zöldségtermesztés folytatható. 

 
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
a) Tájtörténeti vizsgálat 
A tájfejlődési folyamatok ismerete fontos szerepet játszik a fejlesztési irányok megalapozott 
meghatározásában. A tájalakulási tendenciákra a régi térképekről, régészeti kutatásokból, történeti 
leírásokból, valamint az 1800-as évek végétől a művelési ágak területi adatsoraiból következtethetünk. 
A táji adottságok –csomóponti elhelyezkedés, folyó menti átkelőhely szerepkör- jelentős szerepet 
játszottak a település fejlődésében. A városon a római korban jelentős utak haladtak át és a település 
kereskedelmi központként működött.  
A középkorban fontos útvonalnak számított az Ipoly völgyében a Kassa-Visegrád, majd budai út. Az 
Ipoly folyó átkelésre alkalmas helyei – így Balassagyarmat is- természetes forgalmi csomópontnak 
számítottak.  Ezt a lehetőséget a város oly mértékben kihasználta, hogy itt alakult ki a folyó 
legforgalmasabb átkelőhelye, a település pedig hídfő szerepet látott el a térségben.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3gr%C3%A1d_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ipoly
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A források szerint Gyarmat 1330-tól vásáros hely lett. A 14-15. században mezővárosi rangot kapott.  A 
török hódítás a város létét veszélyeztette, a korabeli források szerint a település teljesen elpusztult, 
később azonban megindult a visszatelepedés. 
Az 1700-as évek második felében készült I. katonai felmérés térképén már fejlett település képe 
rajzolódik ki. Jól látszik az Ipoly és annak átkelőhelye, mely hosszú időn keresztül megalapozta a város 
fejlődését. A településről délre mezőgazdasági területek találhatók, a település határának erdősültsége – 
csakúgy, mint napjainkban- nem volt jelentős.  
 

  

I. katonai felmérés (1763-87)                                                               II. katonai felmérés (1806-69) 

A II. katonai felmérést megvizsgálva látható, hogy a térség egyetlen jelentős települése Balassagyarmat. 
A térképen jól kirajzolódik az Ipoly széles ártere, valamint megfigyelhető az erdőterületek 
visszaszorulása. 

 

A 19. század második felétől az első 
világháborúig tartó időszak a nagy építkezések 
kora. Ebben az időben alakult ki a település mai 
szerkezete, melynek fejlődése a korabeli 
térképekről jól nyomon követhető. Bár a 
gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi szerepkör 
erősödésével a városban a mezőgazdaság 
szerepe visszaszorult, a művelési ágak történeti 
adatsora alapján mégis az állapítható meg, 
hogy a erdőterületek aránya –főként a szántók, 
kisebb mértékben pedig a gyepterületek- javára 
csökkent, és az 1895-ben regisztrált 
mintegy13%-ról 1913-ra csupán 5%-ra esett 
vissza. 

III. katonai felmérés (~1910) 

Az I. Világháborút követően ugrásszerűen megnőtt a szántóterületek aránya, ezzel párhuzamosan 
azonban megindult az erdők térnyerése is. Mindez a gyepek jelentős visszaszorulását okozta. A II. 
Világháborút követően jelentősen megnőtt a kivett területek aránya (1935 és 1962 között közel duplájára 
nőtt). Ez a terjeszkedés jórészt a szántók rovására történt, csakúgy, mint az erdőterületek kiterjedésének 
fokozatos növekedése is. A kivett területek ugrásszerű növekedése a 60-as évek második felében is 
folytatódott, melynek eredményeképpen az 1980-as évek közepére a település közigazgatási területének 
1/5-e a művelés alól kivonásra került. Ez főként a 60-as évek második felének gazdasági 
fellendülésének köszönhető, mikor is a város szélén sorra épültek az új ipar- és lakótelepek. 
Napjainkban a közigazgatási terület közel 2/5-e kivett terület. A fennmaradó termőterületen a 
mezőgazdasági művelés további visszaszorulása figyelhető meg, mely folyamat a talajok minőségének 
ismeretének –rossz, illetve gyenge talajok- nem meglepő folyamat. A szántó művelési ágban 
meghatározó az őszi búza területe, jelentős a napraforgó terület és egyre csökkenő tendenciát mutat a 
burgonya vetésterülete. 
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A főként a mélyfekvésű területeken található rétek és legelő nyújtotta adottságok jelenleg nincsenek 
kihasználva. Az erdőterületek fokozatos növekedése a természeti értékek megőrzésében, és a táji 
adottságok kedvező irányú változásában is szerepet játszik.  A mélyebb fekvésű területeken, a 
folyóvölgyben főleg puhafás galériaerdők találhatók, meghatározó fafajai a fűz, a nyár, az éger. A 
keményfák közül főként a kőris érdemel említést.  
 

 

A kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágú kiskerti 
területek, melyek a város nyugati és délkeleti 
részén két nagyobb tömbben helyezkednek el 
jelenleg alulhasznosítottak. A Nyírjesi tórendszer 
mellett kialakult üdülőövezet kiépített, rendezett, 
a parkerdő és a vadaspark a természet 
közelségével nyújt kikapcsolódási lehetőséget 
nyújt. A mesterséges tavakban mesterségesen 
telepített halállomány található 

A halászat/horgászat elsősorban saját, háztartásbeli igényeket, kisebb részben térségi szükségleteket 
lát el. A halállomány többsége ponty, kárász. és harcsa. 

 

 

Nyírjesi üdülőterület      Nyírjesi parkerdő 
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Nyírjesi Vadaspark             Ipoly-völgy 

 

b) Tájhasználat értékelése 
Bár a táj természetes arculata az elmúlt évszázadokban folyamatos változáson ment keresztül, 
Balassagyarmat térsége megőrizte kedvező természetei adottságait. Megdöbbentő azonban az a tény, 
hogy a művelésből kivont területek aránya az elmúlt 100 év során közel ötszörösére növekedett, így 
napjainkra kiugróan magas értéket (37%) ért el.  Jelentős eredmény, hogy – felismerve az országos 
viszonylatban kedvezőtlen adottságokat- a szántóterületek kiterjedése csökkent és az elmúlt 50 évben 
sikerült a még megmaradt gyepek és ezzel párhuzamosan az erdőterületek megőrzése is. Jelenleg a 
város erdősültsége ugyan jelentősen elmarad a megye erdősültségétől, de az országos átlagnak 
megfelelő szinten van, ami a település elhelyezkedését és adottságait figyelembe véve elfogadható 
érték.  

 
1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
a) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 

 

Balassagyarmatot és térségét érinti az országos 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezete. 
Tájképvédelmi szempontból kiemelt értéket 
képviselnek a településtől nyugatra húzódó 
erdőterületek –Nyírjes-, valamint a várostól 
keletre található –az ivóvízbázis szempontjából is 
fontos- Ipoly menti gyepterületek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Nógrád megye Területrendezési Terve, 2011 

 

b) Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, 
érték, emlék 
A település a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található. A terület bővelkedik 
országos és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területekben.  
ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK ÉS ÉRTÉKEK Egyedi jogszabállyal 
védett, országos jelentőségű természeti terület  
Balassagyarmat és Ipolyszög települések között a 22. számú közút és a vasút által közrefogott területen 
található az egykor kiterjedt Ipoly menti láperdők egyik utolsó maradványa (106 ha).  Növényvilága 
sajátosan változatos: a keleti oldalon égeres láperdő (Égerláp) fogja karéjba a középső rész nádasait, az 
út felé, a nyugati oldalon, nagy területen füzekkel tarkítva zsombékos sásos terül el. A terület állatvilága 
legalább ennyire változatos. A régi, nagy Ipoly menti vízi világnak ez ugyan már csak a töredéke, de még 
így is a vízimadarak utolsó, háborítatlan menedéke, fészkelőhelye. Itt található a környék legnagyobb 
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szürkegém telepe, de jelentős számú vadkacsa is él a területen. A gémtelep fennmaradását segíti, hogy 
a langyos vizű források környékén található fészkelőhelyük szinte megközelíthetetlen. Jelentős még a 
bakcsó-, a szárcsa-, a vízityúk-, a nádirigó-, a nádiposzáta-állomány és a tücsökmadarak száma. Feltűnt 
a területen a fekete gólya is. Az emlősök közül a leginkább jellemző a pézsmapocok, de nagy számban 
menedéket találnak itt a vaddisznók, őzek, szarvasok is. A kisebb ragadozókat a határterületen élő 
rókák, borz, illetve a menyétfélék képviselik. A halak közül ki kell emelni a réti csíkot. A hüllők közül 
megtalálható itt a mocsári teknős, illetve a környék homokos, napsütötte rétjein számos gyík is megfelelő 
élő és tojásrakó helyet talált. Tavasszal, a vízzel borított láp ideális szaporodási feltételeket kínál a 
békák, gőték részére is. Az Éger-láp vízvisszatartása és vízutánpótlása nem megoldott, ezért a terület 
fennmaradása veszélyben van. A terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park Börzsönyi Tájegységének része. 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet alapján a védettség az 
alábbi területeket érinti (hrsz): 0154/1, 0163/2, 0163/4, 0169/3-10, 0170-0174, 0192, 0193, 0196, 0197, 0199, 

0201, 0202/1, 0415-0422, 0423/2, 0424, 0429, 0430/3, 0431, 0444/3, 0446, 0447, 0448/2, 0449, 0450/3-4, 

0451, 0452, 0455/6-9, 0456, 0463, 0464 

 

Fentieken túl az Ipoly menti Tájvédelmi Körzet tervezett védetté 
nyilvánítása is érinti a települést.  
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény (a 
továbbiakban: Tvt.) erejénél fogva, “ex lege” védelem alatt áll 
valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és 
földvár. Balassagyarmat közigazgatási területén ex lege védett 
lápok találhatók. 
 
 
Duna-Ipoly Nemzeti Park 
forrás:Nógrád megye területfejlesztési koncepció 

TÉRKÉPI ÉS EGYÉB ADATSZOLGÁLTATÁS A DINPI-TŐL FOLYAMATBAN 
 

NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY HATÁLYA ALÁ ESŐ TERÜLETEK 
Ramsari területek 
A Ramsari Egyezmény célja a vizes élőhelyek megőrzésének elősegítése, továbbá az ehhez szükséges 
jogi, intézményi keretek megalapozása. Az egyezmény létrehozta a "Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek 
Jegyzékét", amelybe minden részes államnak legalább egy vadvizes területét felvették. Az egyezmény 
alapállása nem a tiltás, hanem az ésszerű, fenntartható gazdálkodás a területek megóvásával, ami 
természetesen más - más hasznosítást jelent a különböző területeken. A tervezési területet az Ipoly-
völgy Ramsari terület érinti. 
A terület a Börzsöny-hegységtől ÉK-i irányban, az Ipoly-folyó mentén, Balassagyarmat és Hont 
(Parassapuszta) között, a Duna- Ipoly Nemzeti Park területén helyezkedik el. Ez hazánk második 
határon átnyúló Ramsari területe. A folyó túloldali árterén a Szlovák Köztársaság Poiplie nevű ramsari 
területe található. 
TÉRKÉPI ÉS EGYÉB ADATSZOLGÁLTATÁS A DINPI-TŐL FOLYAMATBAN 

NATURA 2000 területek 
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a 
közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül 
biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük 
fenntartásához, illetve helyreállításához.  
A térséget - és Balassagyarmatot - két Natura 2000 terület érinti: 

- Ipoly-völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDI20026), 
- Ipoly völgye különleges madárvédelmi terület (HUDI10008) 

TÉRKÉPI ÉS EGYÉB ADATSZOLGÁLTATÁS A DINPI-TŐL FOLYAMATBAN 
 

c) Ökológiai hálózat 
Az ökológiai hálózat fenntartásának, megóvásának célja, hogy a meglévő, többnyire feldarabolódott, 
gyakran kis foltokban megmaradt természetes és természetközeli élőhelyek között kapcsolat álljon fenn, 
mivel a kis kiterjedésű területek nem tudják biztosítani hosszútávon az élővilág fennmaradását.  
Az ökológiai hálózat funkcionális elemei: 
Magterületek 
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Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális nagyság 
esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és 
genetikai rezervátumai. 
Ökológiai folyosók 
A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb megszakításokkal 
jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók biztosítják. Ezek az 
élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a génáramlást az egymástól 
elszigetelt populációk között.  

 

Pufferterületek  
A magterületek és a folyosók körül védőzónát 
(pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a 
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint 
magas, feladatuk a magterületek és folyosók 
védelme az esetleges külső káros hatásoktól.  
A települést nagyrészt magterület, kismértékben 
pufferterület érinti. A védelemmel érintett tájrészletek 
az Ipoly-völgy gazdag élővilágú, részben egyedi 
jogszabállyal is védett területeit foglalja magába.  

 
 
 
Forrás: Nógrád megye Területrendezési Terve, 2011 

TÉRKÉPI ÉS EGYÉB ADATSZOLGÁLTATÁS A DINPI-TŐL FOLYAMATBAN 

d) Egyéb természeti értékek 
Természeti értékek helyi védelme 
A város helyi értékvédelemről szóló többször módosított 26/2001. (VI.22.) sz. önkormányzati rendelete 
értelmében a településen a helyi jelentőségű védett természeti értékek az alábbiak: 
 
a védelem fajtája a védett érték  

helye 

a védett érték rövid 

megnevezése 

területi védelem   

védett park, történelmi kert, 
zöldterület 

Hősök tere 

hrsz: 97 

Díszkert 

 Palóc liget 

hrsz: 2 

Arborétum hatású városi közpark 

 Gregori park  

Rákóczi f. útja 1. hrsz: 27 

közpark 

  „Springa dombi” városerdő 

helyi természetvédelmi terület 3134/40 hrsz 

A város zöldterületi rendszerében elfoglalt 
kiemelkedő helye a lakókörnyezetet javító és a 
rekreációt segítő szerepe 

 Nyírjesi parkerdő és a tavak környezetében 
lévő jóléti-gazdasági célú erdők, helyi 
természetvédelmi terület, hrsz: 5104-5114, 
085/1-3, 089, 090/1-5, 091, 092/2, 096, 
097/23-24, 0120, 0121, 0122, 0123, 0107/5, 
0189 

A homoktalajon a XIX. század végén 
megtelepített vegyes állományú fenyves erdők 
és egyéb lombos, főképp kocsányos tölgy, nyír, 
éger fafaj összetételű erdős táj, mely a város 
zöldterületi rendszerének jelentős eleme. 

 Ligeti Lajos utca Kettős hársfasor és sétány a vasút mellett, mely 
városképi emlék, tanúja egy olyan időszaknak, 
amikor nagy lendülettel folyt a város fejlesztése, 
mai értékesnek tartott, kisvárosi polgárias 
utcáinak kialakulása 

Fentieken túl tervek születtek az Ipoly holtág védetté nyilvánítására és sétáló parkká alakítására.  

 
Egyedi tájértékek a külterületen 
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A Tvt. tartalmazza az egyedi tájértékek definícióját.  
Az egyedi tájértékek típusai: 
1. Kultúrtörténeti érték  
 - településsel kapcsolatos (lakóház, szobor, kápolna, kőkereszt, emlékliget) 
 - közlekedéssel kapcsolatos (híd, vasútállomás) 
 - termeléssel kapcsolatos (pince, magtár, gémeskút, bánya) 
 - történelmi eseménnyel vagy személlyel kapcsolatos (emlékmű, emlékhely) 
2. Természeti képződmény 
 - biológiai (facsoport, gyepsáv, fészkelőhely) 
 - földrajztudományi (dombtető, hegygerinc, homokbucka) 
 - esztétikai (kilátópont, egyedi falukép) 
A település területére tájékoztatásuk szerint az illetékes nemzeti park igazgatóság még nem készített 
egyedi tájérték felmérést. A tájértéktár egyedi tájérték listáján 120 elem szerepel. 
 
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 
Tájhasználati konfliktus az emberi tevékenység eredményeképpen jön létre. Oka általában a táj 
alakításának, a tájhasználati módoknak a nem megfelelő megválasztása. A konfliktusok jellegüket és 
hatásukat tekintve egyaránt többfélék lehetnek. A tájhasználati konfliktusok jelegük szerint lehetnek 
reverzibilisek és irreverzibilisek, mérsékelhetők és nem mérsékelhetők, időtartamukat tekintve 
időszakosak, tartósak vagy véglegesek. Megkülönböztetünk funkcionális, tájökológiai, környezetvédelmi, 
valamint vizuális konfliktusokat, utóbbi azonban nem azt jelenti, hogy egy-egy konfliktus tisztán 
besorolható valamelyik kategóriába. Gyakran előfordulnak átfedések, pl., hogy egy funkcionális 
konfliktus egyben környezetvédelmi, esetleg vizuális konfliktust is okoz.  
Jelen fejezetben a funkcionális és tájökológiai konfliktusokat tárjuk fel. „Funkcionális konfliktust az 
egymást akadályozó, egymás területét megszüntető, rendeltetését zavaró, egymással konkuráló 
területhasználatok okoznak. Tájökológiai konfliktust (nézőpont, illetve megközelítés kérdése, hogy az 
adott hatást a környezet szennyezéseként vagy az ökológiai adottságok károsításaként minősítjük) az 
egymást károsító, pusztító, megszüntető, egymás létét veszélyeztető területhasználati módok okozzák.”2 
Balassagyarmat térségében –mint a szabályozott vízfolyások mentén általában- a legjelentősebb 
konfliktust a szabályozás okozta negatív hatások jelentik (gyors lefolyás, területek kiszáradása). A hatást 
erősíti a csapadék mennyiségének és eloszlásának egyre szélsőségesebb változása (mennyiség 
csökken, ritkábban nagyobb mennyiség hullik egyszerre), ami összességében azt eredményezi, hogy a 
területről a víz hamar távozik, egyaránt növelve ezzel a talajeróziót és az ariditást, és megváltoztatva a 
talajvíz-háztartást. Ez a folyamat hosszabb távon az élőhelyek megváltozását, valamint degradációt 
okoz.  
A fentieken túl problémát okoz: 

- a területhasználatok helyenként rossz megválasztása, 
- a művelési ágak helyenként rossz megválasztása,  
- összefüggő ökológiai és zöldfolyosó hálózat egyes települési elemeinek hiánya. 

Főként funkcionális, de részben tájökológiai konfliktusként is említeni kell az inaktív, vagy 
alulhasznosított felületeket. Ezen konfliktusok feloldása a területek újbóli hasznosításával, a barnamezős 
beruházások ösztönzésével, valamint –amennyiben a terület alkalmas rá új területhasználatok, új 
funkciók odahelyezésével oldható meg leginkább. 
További tájökológiai konfliktusként szükséges megemlíteni a szélsőséges csapadék 
Vizuális és tájhasználati konfliktust okozhatnak a hiányozó védőfásítások (gazdasági területek), valamint 
a várostól délre a bel- és külterületi zöldfelületek közötti közvetlen kapcsolat hiánya (településperem 
védelmi célú zöldfelületeinek hiánya). 
 
Felhasznált irodalom 
 
Nógrád megye területrendezési terve 
Nógrád megye területfejlesztési koncepciója  
Helyi értékvédelemről szóló önk. r. 

                                                
2 Dr. Csemez: Tájtervezés, tájrendezés, Mezőgazda Kiadó, 1996 
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1.13. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 
A növényzet fiziológiai-biológiai kondicionáló hatása révén az egyik leghatékonyabb eszköz 
településeink ökológiai viszonyainak javításában, éppen ezért a zöldfelületek kialakítására, megőrzésére 
és fenntartására mindig különös hangsúlyt kell fektetni. 
A település belterületének zöldfelületi rendszerének vizsgálatánál két fontos szempontot kell figyelembe 
venni: 
• melyek azok a zöldfelületi elemek melyek szerves kapcsolatban állnak a külterületi zöldfelületekkel, 
• mely elemek határozzák meg a település zöldterületeinek karakterét. 
 

1.13.1 A zöldfelület szerepe a település szerkezetében: 
Ökológiai szerep - A települések, de különösen a nagyvárosok ökológiai viszonyai, helyi klíma-, talaj-, 
vízháztartás- és levegőhigiéniai adottságai általában előnytelenebbek, mint a környező tájé. A települési 
zöldfelületek növényállománya csökkenti a zaj- és rezgés mértékét, javítja a levegőszennyezettségi 
adatokat, valamint kedvezően alakítja a hő- és vízháztartási viszonyokat. Mindezek együttes hatása 
javítja a település ökológiai adottságát, valamint érezhető hatással van a lakosság egészségügyi 
állapotára (pl. légzőszervi, allergiás megbetegedések csökkenése). 
Funkcionális szerep - A település különböző területei, területrészei, ill. létesítményei más-más 
rendeltetésűek. Számos létesítmény feladatát csak úgy töltheti be megfelelően, ha átgondolt szerkezetű 
szabad külsőterekkel, kertekkel együtt épül meg (iskolák, óvodák, kórházak, temetők, stb.). 
Településszerkezeti szerep - A növényzet felhasználható térképzésre, a növényzettel borított parkok, 
terek, utcák jelentősen hozzájárulnak a település karakterének, jellegének kialakulásához, területeket 
kapcsolnak össze, irányokat határoznak meg. 
Esztétikai szerep - A növény a települési környezet egyik alkotó eleme, a település képéhez, vizuális 
megjelenéséhez szorosan hozzátartozik. A növények építészeti értékeket emelnek ki, vagy éppen 
roncsolt felületeket, csúnya épületeket takarnak el jótékonyan. Mindeközben jelentős pszichés hatásuk 
van.  
 

1.13.2.A települési zöldfelületi rendszer elemei 
A meglévő zöldfelületi elemek használatuk szempontjából három csoportba oszthatók. Ezek a csoportok 
egyben azt is meghatározzák milyen mértékben vehetők figyelembe az egyes elemek a teljes lakosság 
rekreációs igényeinek kielégítésekor. 

a) Korlátozás nélkül használható zöldfelületek 
Közparkok, közterek 
A közparkok rendeltetése az, hogy a lakosság számára biztosítsa a napi és a hétvégi szabadidő 
szabadban való eltöltésének kedvező feltételeit a településen belül, kötetlenül, bárki számára elérhető 
módon. A gyakorlatban ahhoz, hogy a közpark funkcióját képes legyen megfelelően ellátni, legalább 3-4 
ha nagyságú egybefüggő területre van szükség. Fentiekből következően Balassagyarmaton területi 
kiterjedése miatt városi szintű közparkként kezelhetjük a Palóc ligetet, azonban hagyományos 
értelemben ez a terület –a funkciók és az egyes területek növényzettel történő elhatárolásának hiánya 
miatt- nem tekinthető közparknak.  
A város közkertjei rendezettek, az elmúlt évek városközpont-fejlesztései jelentős zöldfelület-
fejlesztéseket is jelentettek.  

   

Palóc liget Lakótelepi zöldfelület 

Tömbtelkes zöldfelületek 
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A település több részén, egymástól elkülönülten találhatók a lakótelepek, melyek növényállománya 
beállt, a zöldfelületek összességében rendezettek. 
Fasorok, zöldsávok, szoliterek 
Egy település legjelentősebb karakterhordozói az út menti fasorok, melyek nagymértékben javítják 
nemcsak az utcaképet és a mikroklímát, hanem a lakókörnyezet minőségét is, így jelentős értéket 
képviselnek a település zöldfelület-rendszerében. Balassagyarmat utcáinak jelentős részén található 
növényzet, ám ezek minősége igen változó, a fasorok sok helyütt fejlesztésre szorulnak, a 
karakterfásítások hiányosak, néhol pedig teljesen hiányzik a növényzet. Kiemelkedő értéket képvisel a 
Ligeti Lajos utcát kísérő kettős hársfasor. 
 

 

 

Kettős hársfasor a Ligeti utcában Zsidó temető 
 

b) Korlátozott használatú zöldfelületek 
A közintézmények egy részére (bölcsőde, óvoda, általános iskola) jellemző, hogy rendeltetésük 
betöltéséhez megfelelően kialakított kertre, zöldfelületre van szükség, éppen ezért csak kerttel 
együttlétesíthetők. Más intézmények (pl. a temetők, a strandok és a sportlétesítmények) kizárólag nagy 
területen, növényzettel kialakított szabad terekkel tudnak csak megfelelően funkcionálni. Éppen ezért 
ezen intézmények kertjei értékes részei a települések zöldfelületeinek. Balassagyarmaton, ezen 
területek jórészt gondozottak, intenzíven fenntartottak, de a legtöbb esetben növényállományuk 
kiegészítésre, a kertépítészeti koncepció fejlesztésre szorul. 
 

c) Közhasználat elől elzárt zöldfelületetek 
A város területének jelentős része családi házas beépítésű. A telkek többnyire gondozottak. Igényes 
kertépítészeti megoldásokkal csak elvétve találkozni, a növényzet egészségügyi állapota azonban jó, a 
növényalkalmazás változatos, a szomszédos kertek növényzete kapcsolódik egymáshoz, s az így 
kialakuló rendszer szervesen összefüggő zöldfelületet alkot, kialakítva ezzel a város zöldfelület-
hálózatának alapját. 
 

Összességében tehát elmondható, hogy a település zöldfelületi elemei gondozottak. A város zöldfelület-
hálózatának alapját a családi házak kertjei alkotják, melyeket a lakótelepek növényállománya és az utcai 
fasorok egészítenek ki. Ez a hármas egység a város területén összefüggő hálózattá rendeződik, melyet 
a speciális helyzetű Springa erdő egészít ki. Ez a rendszer északi, északkeleti és nyugati irányból 
közvetlenül kapcsolódik a várost körülvevő erdő és gyepterületekhez, déli, délkeleti irányból azonban ez 
a folytonosság hiányzik, a településperem vizuális zárása, valamint a város zöldfelületi elemeinek 
kapcsolata a környező természetközeli társulásokkal nem valósul meg. 
 
1.13.3. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
Az alábbiakban típusonként pontokba foglalva röviden ismertetjük a zöldfelületi rendszer főbb 
konfliktusait: 
Mennyiségi hiányosságok 

 út menti fasorok hiányai, 

 gazdasági területek zöldfelületi ellátottsága igen alacsony, hiányoznak a takaró és védőfásítások, 
a telken belüli zöldfelületek, 

 A beépített területek és a külterületek közötti zöldfelületi kapcsolatok hiánya déli, délkeleti 
irányba,  

 a településperem déli irányú zöldfelületi zárásának hiányosságai. 

http://www.utazzitthon.hu/ortodox-zsido-temeto-balassagyarmat.html
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Minőségi hiányosságok 

 Ipoly és település közötti kapcsolat csekély mértékű, 

 korlátozottan közhasználatú zöldfelületek növényállománya kiegészítésre szorul, egyes 
esetekben funkcionális fejlesztés is szükséges, 

 karakteres utcafásítások több helyen hiányoznak. 
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1.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 
 

1.14.1 Területfelhasználás vizsgálata 
 

a) Balassagyarmat településszerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
 

Balassagyarmat települési területének területfelhasználását a történelmi múlt, a táji adottságok és a 
közlekedési kapcsolatok alakították. A Nógrád medencei elhelyezkedés, az Ipoly, a környező hegységek 
közelsége, a Dunamenti és az Ipoly menti közlekedési lehetőségek, regionális központi helyként jelölték 
meg a település területét. Már a honfoglalás idején, felismerve a kedvező környezeti adottságokat a 
Kürtgyarmat törzs telepedett le e helyen. A város települési területe kompakt, tömör egységet alkot, 
melynek központi és legrégebben kiépült részei a mai 22. sz. út mentén kétoldalt, illetve az Ipoly és a 
vasút által határolt terülten helyezkednek el. Idővel a város növekedésével a vasúttól délre eső területek 
is beépültek, szabályosabb jellegű telkes lakótelkekkel. Az iparterültek ettől délre és nyugatra 
helyezkednek el, egyrészt a vasútvonalhoz kapcsolódva, másrészt a Szügyi út mentén. Az iparterültek 
környezetvédelmi szempontból kedvező elhelyezkedésűek, nem esnek az észak-nyugati széljárás 
vonalára, és így nem szennyezik a város lakóterületeit. 
A Nyirjes patak felduzzasztásával alakult ki délen, a tavak környékén a Nyirjesi üdülő és rekreációs 
terület. A települési terültet északról az Ipoly árterülete, illetve természetes környezet határolja.  

 

A város települési szerkezetének meghatározó elemei a vasútvonal, a 22. sz. országos főút és a 
környező településekkel összekötést teremtő összekötő utak. Szlovákiával egyetlen Ipolyon átvezető híd 
köti össze. A város törekvése volt, hogy a 22 sz. főút a történelmi városrészt kerülje el. Napjainkra ez 
részben megvalósult. Ugyancsak fontos törekvés, hogy kiépüljön az iparterülteket összekötő és a 
városközpontot elkerülő gyűjtőút gyűrű. Ennek kiépítése még a jövő fejlesztési feladata. 

Balassagyarmat közigazgatási 
terület területfelhasználásának 
és településszerkezetének 
sémája 
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b) Funkcióvizsgálat 
 

 

Légifelvétel a települési területről 

  

A város jelenlegi lakóterületei A város jelenlegi nagyobb intézményi területei 

  

A város jelenlegi gazdasági területei A város jelenlegi üdülő területe 
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A fenti sémák a jelenlegi települési funkciók legfontosabb kategóriáit mutatják be. Jól látszik, hogy a 
település belső területei egységes egészet alkotnak, melyeket nem bontják meg zárvány jelleggel a 
funkcióban nem odatartozó elemek.  
 

c) Alulhasznosított területek 

 

Balassagyarmaton, bár voltak a kialakult 
gazdasági terülteken üzem bezárások, de a 
terültek újrahasznosítása megtörtént. Ezért 
gyakorlatilag nem beszélhetünk 
barnamezős területekről. Viszont vannak a 
belterületen alulhasznosított, illetve 
használaton kívüli területek, melyeket az 
alábbi séma érzékelteti. Ezek mindegyike a 
településszerkezeti tervben, mint tervezett 
területfelhasználási változások jelennek 
meg. 

 

 

 

A város belterületén található alulhasznosított 
területek 

 

 

A beépítetlen területek a városban, lehetséges fejlesztési területek 
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d) Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) területek  
A Városközpontban az elmúlt fejlesztési ciklusban végrehajtott rehabilitációs beavatkozások 
nagymértékben javították a történelmi városrész környezeti értékeit.  

 

A jelenlegi belterületen az alábbi 
szlömösödött terültek találhatók: 
-- a Madách-liget és környéke, valamint a 
Rákóczi út eleje a város krízisövezetei közé 
tartoznak; 
-- Újkóvár területén is nagyobbrészt 

hátrányos helyzetűek élnek zömében 
leromlott lakókörnyezetben és 
közterületekkel; 

-- a Homoki szőlők telkein társadalmilag 
leszakadó rétegek élnek, helyenként 
zsúfolt lakáskörülmények között. 

-- az ugyancsak társadalmilag leszakadó 
rétegek szegény lakta Móricz Zsigmond 
lakótelep. 

 

A város szlömösödött degradálódott területei 

 
1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata 
 

A katonai térkép a 19. század elő telekstruktúráját és úthálózatát szemlélteti. A települési terület a mai 
városközpont terültére terjedt ki. A települési környezet a mainál jobban tükrözte a természetes 
állapotokat. Az Ipoly szabályozatlan lévén nagy árterülettel rendelkezett, a folyótól északra eső 
terülteken. Délen a mai Spinga domb alján a temető és a domb között vízállásos terültek akadályozták a 
település ilyen irányú terjeszkedését. Jól látható, hogy a település helyét a vízállásoktól mentes dombhát 
jelölte ki. A vasút még nem épült meg. 
A városközpont mai utcahálózata híven őrzi a történelmileg kialakult nyomvonalakat. 

 

Balassagyarmat II. katonai felmnérése szerint (XIX. század eleje) 
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A jelenlegi utcahálózat és közterületek. Az ábra a Városközpont területén a történeti értékű utcahálózatot mutatja. 

 
 

A város teleknagyság szerkezete 

A teleknagyság 
szerkezetében 
ugyancsak 
kirajzolódik a már 
említett történelmi 
struktúra. 
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1.14.3 Önkormányzati tulajdon kataszter 
 

Az önkormányzati vagyon összetétele az alábbi: Ft 
A vagyon csoportok Eft %  A korlátozottan 

forgalomképes vagyon 
Eft % 

-- immateriális javak 35 742,119 0,3%  -- földterület 14 081,897 0,2% 

-- forgalomképtelen vagyon 5 835 523,856 46,4%  -- épület 1 044 146,521 15,6% 

-- korlátozottan forgalomképes vagyon 6 701 133,254 53,3%  -- egyéb 5 642 904,836 84,2% 

            Törzsvagyon összesen 12 536 657,110 100,0%                 Összesen 6 701 133,254 100,0% 

            Törzsvagyonon kívüli vagyon 3 188 686,684      

A törzsvagyonon kívüli vagyon képviseli az Önkormányzat forgalomképes vagyonát, amit a 
fejlesztéseknél figyelembe lehet venni. 
 
1.14.4 Az épületállomány és környezet geodéziai felmérése 
 

A geodéziai felmérés nem lehet az ITS feladata. Egyébként rendelkeztünk alaptérképekkel, mert erre 
készültek a magyarázó sémák 
 
1.14.5 Az építmények vizsgálata 
 

Az építmények vizsgálata a településrendezési tervek feladata, azon belül is egy-egy városrészre 
készülő részletesebb tartalmú (sajátos előírásokat tartalmazó) szabályozási tervekké. 
 
1.14.6 Az épített környezet értékei 
 

a) A település történeti kialakulása, a történeti településmag 
Balassagyarmat Nógrád megye északnyugati részén, az Ipoly-folyó bal partján fekvő termékeny 
síkságon található. Neve részben a magyar Gyarmat törzs szálláshelyére vezethető vissza, részben 
pedig arra, amikor 1246-ban IV. Béla a települést Detre fia Miklósnak, a Balassa család ősének 
adományozta,3 de a Balassa előnevet majd csak a 15. századtól használják.  

                                                
3 KISS p.80 

A város beépítettségének szerkezete 
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Balassagyarmat az előkerült régészeti leletek tanúsága szerint már az őskorban lakott terület volt. A 
Honfoglalás során az Ipoly melletti védelmi lánc része lett, kedvező fekvésének köszönhetően gyors 
fejlődésnek indult. 1246-ig a település Hont várához tartozott, amikor a Balassa-nemzetség tulajdonába 
került. A 13. század végén már városként említik a települést, melynek vára is volt. A huszita háborúk 
idején a környék földesurai itt húzódtak meg, melynek hatására fellendült az ipar és a kereskedelem. A 
török hódoltság idején kétszer került török kézre a város, a második, 1663-as támadás során elpusztult a 
vár, az 1688-as egyházi összeírás során alig lehetett rátalálni az elhagyatott portákra. A 17. század 
végén megindult az újjáépítés. Ekkor települt le a városban a Zichy család, s ebben az időszakban 
jelentek meg a tót telepesek. A város gyors fejlődésnek indult, a teljes lakosság csaknem kétharmada 
lett a görög és zsidó mesteremberek száma, és az 1759. évi összeírás szerint a kézművesek mellett 
jobbágytelkek száma is sokszorozódott.4 1790 után Balassagyarmat lett Nógrád vármegye székhelye, a 
város gazdasági fejlődése töretlenül folytatódott, s a kulturális és politikai élet is virágzásnak indult a 18. 
sz. első és a 19. sz. második felében. A fejlődést a szabadságharc utáni évek törték meg. Kitelepült a 
városból a zsidó lakosság egy része, 1858-ban pedig tűzvész pusztított a városban, melyben csaknem 
200 ház leégett. Míg 1856-ban még 8016 lakost számláltak a városban, 1869-ben már csak 6435-re 
csökkent a lélekszám.5 Újabb fejlődésnek az 1867-es kiegyezés után indult a város, jelentős építkezések 
folytak, fejlődött a könnyű, az élelmiszer- és az építőipar. 1870-ben újabb tűzvész pusztított a városban, 
több utca elpusztult, 1887-ben az Ipoly áradása következtében a Malom utca vált lakhatatlanná, ekkor 
épült a Jószív utca a károsultak számára. Az első világháború Balassagyarmat szempontjából nevezetes 
dátuma az a nap (1919.0129.), amikor a polgárok segítségével kiűzték a cseh légionárius csapatot, 
amiért a város megkapta a legbátrabb város címet. A trianoni békeszerződés érzékenyen érintette a 
város infrastrukturális helyzetét: határmenti településként elveszítette az Ipolyon túli területeit, és a 
losonci és az ipolysági vasúti csomópont, valamint a várostól északra található közút már nem tartoztak 
Balassagyarmat vonzáskörzetébe. A két világháború között megtorpant fejlődése, a második 
világháború alatt az épületek nagy része megrongálódott, sok lakos, főként a zsidó közösségből életét 
veszítette. 1950-ben Nógrád megye székhelye Salgótarján lett, a bíróság kivételével a megyei 
hivatalokat is áthelyezték.6 

  

1. kép Le Dentu 17. századi metszete Balassagyarmatról 2. kép Fiedler Tamás Balassagyarmatról készített térképe 

Balassagyarmat városképéről az első tájékoztatást Le Dentu 17. században készített rajza nyújtja. (1. 
kép) A rajz madárperspektívában nagyjából déli irányból ábrázolja a várost, mely három részre 
tagolódik: 
- Az Ipoly partján áll a falakkal, palánkkal, Ó-olasz típusú bástyákkal megerősített város, melynek 

északi részén külön védőövezettel körülvéve egy lakótoronyszerű építmény emelkedik. 
- A keleti városfal belső oldalán fekvő üres területtől nyugatra sűrű beépített részt ábrázol a rajz. A 

házak csoportosulása egy É-D-i irányú és több kelet-nyugati irányú utcácskát mutat. 
A város harmadik részét a várfalakkal kerített belvárostól keletre fekvő külváros háztömbjei alkotják. 

                                                
4 BOROVSZKY 
5 MAJDÁN 
6 ZÓLYOMI 
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3. kép Balassagyarmat a második katonai térképen 

Ha a Le Dentu-féle rajzot az 1663. évi pusztulás előtti Balassagyarmat hiteles ábrázolásaként fogadjuk 
el, akkor a rajz alapján magunk előtt látjuk a középkori városszerkezetet, és össze tudjuk hasonlítani 
ezzel az újratelepített Gyarmat városszerkezetét. A lakótorony az Ipoly-híd közelében, attól valamivel D-
re állhatott, tehát az ősi átkelőhely védelmére épült. Gyarmat falu a lakótoronytól D-re épült fel a mai Ó-
város területén. Ez a falu bővült a továbbiak során annyira, hogy a török idők előtt sánc, vagy palánk 
vehette körül. A váron kívül két kiemelkedő tornyos épület is jól látható, ez a két egyháznak a római 
katolikusnak és az evangélikusnak a temploma. Valószínű, hogy a vár lerombolásával egy időben 
pusztultak el ezek az épületek is. Ami a város akkori elhelyezkedését illeti, arra vonatkozóan feltehető, 
hogy az egykori Gyarmat a mai város területének nagyjából az Ipoly utca, a Rákóczi fejedelem útja, 
Zichy u. és az Ipoly folyó által határolt részét foglalta el. Az is nagyon valószínű, hogy az 1663. évi nagy 
pusztulás ellenére az újratelepített város fő vonásaiban teljesen megfelel a középkori város 
szerkezetének. Az újjáépítés során romokban maradt a lakótorony, a templomok kikerültek a középkori 
város területéről, felhasználták a várfalak maradványait építőanyagként, betemették a várfalakat övező 
árkokat, s az újjáépített város kulturális központja kikerült az Ó-városból és a régi városmag, valamint a 
külváros között húzódó főútvonalra épült rá. Ezt jól mutatja a városról rendelkezésünkre álló első 
hitelesnek mondható térkép 1773-ból, amelyet Fiedler Tamás mérnök készített. A térképen – mind a 
birtokállapotot jelzőn, mind pedig a házhelyek térképén – a betűvel megjelölt „erősségek” (a közösségi 
létesítmények) a mai Rákóczi fejedelem útja mentén helyezkednek el, az Ó-városon kívül. (2. kép) 
A város növekedését észak felé az Ipoly széles ártere megakadályozta, így elsősorban a főútvonal 
mentén Ipolyszög és Őrhalom felé terjeszkedett. S miközben a város egyre távolodott az Ipolytól, a 
legrégibb városrész az Ipoly menti Ó-város, bár továbbra is a város központjának a szomszédságában 
van, egyre kevésbé mutat városias jelleget, s legfőképp az elhanyagoltság jellemzi. Pedig a városrész 
utcahálózata nagyrészt ma is a középkori szerkezetet mutatja – az Ó-város tengelyét képező széles, 
egyenes Óvárostér utcához sajátos görbületű közök, zsákutcák kapcsolódnak – vonalvezetésüket a 
jövőben is célszerű megtartani. 
 
b) Védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
A XIX. századi lecsapolási munkák megkezdése előtt az ország vízben gazdag táj volt. Számos ér, 
patak, folyás, folyócska kanyargott itt, amelyek vízmentes magaspartjai pedig kiváló körülményeket 
kínáltak a régészeti korokban a megtelepüléshez.  
Balassagyarmat a Mátra hegység nyugati lábánál az Ipoly folyó völgyében jött létre, igen kedvező 
természeti feltételek mellett, határát számos, a környező hegyekből lefutó patak völgye tagolja. 
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Balassagyarmat közigazgatási határában számos nyilvántartott régészeti lelőhelyet ismerünk, de ez nem 
jelenti azt, hogy ismerjük valamennyit. A település határában szisztematikus régészeti topográfiai 
kutatások még nem történtek, így nem került feltérképezésre a település teljes határa. A mellékelt lista 
csak egy reprezentatív mintavételnek tekinthető, és nem szabad azt a következtetést levonni belőle, 
hogy ismerjük Balassagyarmat közigazgatási határában található valamennyi régészeti lelőhelyet. A 
földmunkával járó beruházások tervezése során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a jelenleg 
lehatárolt területeken kívül is kell régészeti leletek előkerülésére számítani. A fenti körülményt ma már a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény is tükrözi, hiszen a jogszabály legutóbbi 
módosítása megkülönbözteti a régészeti lelőhely és a nyilvántartott régészeti lelőhely fogalmát. 
A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. A település 
teljes határát lefedő régészeti topográfia hiányában újabb régészeti lelőhelyre gyakorlatilag a település 
határában bárhol rá lehet bukkanni különböző földmunkák során. A nagy felületű zöldmezős 
beruházásoknál mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek előkerülésével, így különösen 
fontosnak tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti 
örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi 
fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció, ugyanis csak 
ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség által jelentett 
kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során a régészeti 
örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe. 
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított telephelyek 
korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével. 
Balassagyarmat közigazgatási határában található nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

azonosító név Helyrajzi szám 

30793 Belterület- 
Bercsényi utca 7-
21- ig 

449, 470, 469, 385, 467, 391, 388, 389, 387, 472, 468, 392, 393, 
398, 399, 384/1, 408, 407, 466/2, 466/1, 465, 461, 460, 459, 410, 
409, 406, 405, 397, 396, 395, 394, 386, 455/1, 462, 463, 464 

38012 Marha-legelő 0152/13, 0152/14, 0152/16, 0152/23, 0152/15, 0152/24, 0152/8, 
0152/21 

38015 Sárrét I. 029/19, 029/4, 029/5, 029/20, 029/21, 013, 029/22, 023/8, 012/2, 
028/2, 028/3, 029/23 

38016 Sárrét II. 029/30 

40320 Mikszáth Kálmán 
utca 

673/3, 698/3, 610/5 

40323 Nagyliget 2, 1 

40325 Nevelési Központ 
és Kávéháza 

808, 810, 806 

40328 Rákóczi út 35. 1532, 1531, 1529 

40333 Rákóczi út 38. 617, 601, 606, 605 

40334 Repülőtér 034, 036, 031 

40349 Vágóhíd 350/1, 344/14, 335/1, 341, 336, 340/1, 337, 338/1, 339/1, 0151/14, 
0151/15, 0151/23, 0151/7, 0151/2, 0151/1, 0151/13, 0151/12, 
0154/58, 0151/25 

40352 Madách tanya 0435, 0434, 0425/2, 0427, 0426, 0425/1, 0424 

43078 Káposztások 017/14, 017/15, 016/4, 017/17, 015/2, 019/14, 019/15, 019/18, 
019/19, 019/17, 07, 015/3, 015/4, 019/10, 019/11, 019/12, 019/13, 
019/7, 019/8, 019/9 

45990 
Balassagyarmat 
1/6 0152/12, 0152/13 

46001 
Balassagyarmat 
3/8. 0152/5, 0157, 0158/4, 0155/1, 0156, 0155/2 

46014 Óváros tér 17. 614/5 

46016 Óváros tér 17/a 614/4 

46017 Óváros tér 19. 614/3 
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46019 Szelestyén 063/14, 046, 063/11, 063/15, 063/16, 063/17, 063/18 

46024 Földessy kert 6014/15, 6014/13, 6014/11, 6014/10, 6014/9, 6014/8 

46032 
Római katolikus 
templom 6200, 6201, 6211, 6217/1 

78937 Kincsem-puszta 078/18, 080, 078/22, 078/17, 078/15, 078/16 

84795 OFB- földek 078/39, 078/40, 078/38 

84797 Első- Náras 041/20 

85015 Második- Náras 051/15 

Balassagyarmat közigazgatási határában miniszteri rendelettel védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek 
-- 69386/1988 MM rendelet Bástya utca 12. nevű régészeti lelőhelyet, 69386/1988 MM és a 9/2001. (IV. 
19.) NKÖM rendelet a Vár nevű régészeti lelőhelyet nyilvánította védett régészeti lelőhellyé, ami a 
tatárjárás után épült gyarmati vár maradványait őrzi 
A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen minden olyan tevékenység végzése tilos, amely a lelőhely 
állapotromlásához vezethet. A kulturális örökség védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint a 
védett régészeti lelőhelyeken minden 30 cm-t meghaladó földmunka, tereprendezés, feltöltés 
örökségvédelmi engedély köteles tevékenységnek minősül. Az engedélyezést a megyei 
kormányhivatalok megyeszékhelyen működő járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalai folytatják le. 

azonosító név Védési Jogszabály Helyrajzi szám 

39761 Bástya utca 12. 69386/1988 MM 665 

39827 Vár 69386/1988 MM, 
9/2001. (IV. 19.) 
NKÖM 

670/1, 659/2, 670/2, 669/2, 658/4, 662/2, 
660/2, 660/3, 634, 635, 636, 637, 657, 659/1, 
660/1, 661, 664, 561, 562, 563, 564/1, 564/2, 
626, 653, 654/1, 654/2, 654/3, 654/4, 654/5, 
654/6, 654/7, 654/8, 654/9, 654/10, 655, 656, 
658/3, 658/5, 665, 663/1, 662/1 

Balassagyarmat közigazgatási határában húzódó régészeti érdekű területek 
-- Római katolikus templom, Vár, Bástya utca környezete 
-- Balassagyarmat középkori településének elhelyezkedésére több középkori eredetű épület utal. A 
település középkori központjában a templom állt. A Rákóczi Fejedelem útja, Szabó Lőrinc utca sarkán 
álló római katolikus templom a középkori templom helyén épült meg. A középkori településhez tartozó 
épületek, régészeti jelenségek a templom körül húzódtak.  A belterületen végzett korlátozott felületű 
kutatások nem tették lehetővé a középkori település pontos kiterjedésének megrajzolását.  
-- A középkori település maradványait a belterületen modern építési törmelék borítja, amelynek 
vastagságát régészeti kutatás hiányában nem ismerjük, azonban azt valószínűsíthetjük, hogy egy-egy 
építkezés pinceszintjén már lehet számítani késő középkori-kora újkori településmaradványok 
előkerülésére. A fentieknek megfelelően a település központjában, a mélyebb alapozási síkkal 
rendelkező építkezések esetén különös gonddal kell eljárni. Az építkezések földmunkáihoz pedig 
javasolt a régészeti felügyelet megrendelése. 
-- Balassagyarmat Vár utca, Bástya utca, Ipoly utca, Óváros tér határolja le a gyarmati vár területét, 
amelynek környezetében további középkori-kora újkori régészeti leletek előkerülésére kell számítani. 
-- Balassagyarmat határában további régészeti érdekű területeket találunk az egykori élővíz folyások 
magaspartjain, így például a Kő-hidi-dűlő, Nyírjesi-dűlő, Nyírjes-puszta, Kenderföld, Madách-rétje, 
Szobok-puszta területén. Az Ipoly folyó teljes Balassagyarmat közigazgatási határába eső szakasza, 
illetve annak vízmentes magaspartja régészeti érdekű területnek minősül, ahol a kulturális örökség 
védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek előkerülésére kell számítani. 
 
c) Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
A városban országosan védett épített környezet nincs. Ugyanakkor a városközpont történelmileg 
kialakult és napjainkig megőrzött utcái menti beépítések jellegzetes kisvárosias településképet 
képviselnek. E terültek rehabilitációja az elmúlt fejlesztési ciklusban részben megtörtént. A mellékelt 
sémán a történelmileg kialakult utcahálózatot magába foglaló jellegzetes városmagot mutatjuk be. E 
területek helyi területi védelem alatt állnak. 
Városszerkezeti szempontból helyi védelem alatt állnak: 
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- az Ipolypart u. - Madách u.  
- Deák F.u. - Patvarci u.  
- Hunyadi u. - Ipolyjáró u. határolta területek, kiegészítve a volt megyeháza és megyei börtön területével, 
- a polgári lakónegyed emlékeként: a Rákóczi fejedelem u. – Széchenyi u. – Szondi – Benczúr Gyula – 
Bajcsy-Zs. utak által határolt városrészek, benne a Palóc ligettel. 
- a Kórház múlt századfordulós pavilonos épületegyüttese Rákóczi út 125-127 

  

4. kép Az örökségvédelem területei, illetve 
objektumai 

5. kép Régészeti védelem területei 

 
Műemlék, műemlékegyüttes7 
Evangélikus templom, műemléki törzsszám: 5665, hrsz.: 1498, Kossuth Lajos u. 34. 
A kőfallal körül kerített templom az egykori akasztódomb helyén 1785-ben épült. Nyugati homlokzata elé 
kiugró tornya 1793-1794-ben épült. 1809-ben az épület leégett, 1812-ben újjáépítették, karzata 1836-
ban készült el. A kőfalat az 1812-es újjáépítés során emelik, de jelenleg már új fal látható. A templom 
szintje terasz-szerűen kiemelkedik, melyre két oldalon egy-egy lépcsőkar vezet fel. A szentély a hajónál 
keskenyebb, szegmensíves záródású, északi oldalán sekrestyével. 
Megyeháza (Megyei Művelődési Központ), műemléki törzsszám: 5666, hrsz.: 445, Köztársaság tér 6. 
A szabadon álló,  U alaprajzú, egyemeletes, klasszicista stílusú épületet Kasselik Ferenc tervei szerint 
építették 1835-ben. A Köztársaság térről látható fő homlokzata, melynek középrizalitját 1894-ben 
átalakítottak.  
Angolkisasszonyok zárdája (Szent Imre Keresztény Iskola), műemléki törzsszám: 5667, hrsz.: 1588/1, 
Köztársaság tér 9. 
A zártsorú beépítésű, téglalap alaprajzú, egyemeletes, klasszicista stílusú épületet 1840 körül építették, 
majd az Angolkisasszonyok számára 1846-ban vásárolta meg Kasselik Ferenc hercegprímás. Utcai 
homlokzatát enyhén kiugró középrizalit osztja három részre. 1952-53 között az utcai bejáratot az 
udvarira helyezték át, majd az 1970-es években új részekkel bővítették az épületet. 
V. megyei börtön, műemléki törzsszám: 5668, hrsz.: 447, Madách Imre u. 2. 
A klasszicista építészet funkcióját tekintve is kivételes építészeti alkotása. Az egykori megyeházának U 
alakú udvarától északnyugatra, annak középtengelyében  helyezkedik el. A szabadon álló, kör alaprajzú, 
ötemeletes épület homlokzatát a négy főtengelyben háromszög oromzattal lezárt, valamint lépcsőzött 
alaprajzú, oromzat nélküli rizalitok tagolják. 

                                                
7 A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyonvédelmi Központ nyilvántartása alapján. A műemlékek leírásához a 

2005-ben megjelent Nógrád megye műemlékjegyzéke és az 1954-ben megjelent Nógrád megye műemlékei című műemléki 

topográfia szolgáltak alapul. 
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Római katolikus plébániatemplom (Szentháromság), műemléki törzsszám: 5669, hrsz.: 514, Rákóczi 
fejedelem út 20. 
Szabadon álló, utcavonalra épült, barokk stílusú templom, 1740-1746 között Balassa Pál építtette, 1906-
ban felújították. Az egyhajós templom délkeleti homlokzata elé rizalitszerűen ugrik egy torony. A szentély 
a hajónál keskenyebb, szegmensíves záródású, északkeleti oldalához sekrestye kapcsolódik, hátfalánál 
kriptalejáró található. 
Lakóház, műemléki törzsszám: 5670, hrsz.: 1532, Rákóczi fejedelem út 35. 
A zártsorú beépítésű, egyemeletes lakóházat a 18. század közepén építették, azóta többször, erősen 
átalakították. Kőkeretes kapuja az utcai homlokzat rizalitszerűen kiugró középrészének tengelyében 
található. A középrészt a földszinten falpillér, az emeleten féloszlop zárja le mindkét oldalon, a 
homlokzat szélső tengelyeiben a földszinten üzletportálok láthatóak.  
Lakóház, műemléki törzsszám: 5671, hrsz.: 1531. Rákóczi fejedelem út 37. 
A zártsorú beépítésű, egyemeletes lakóházat a 18. század második felében építették, majd a 19. század 
első felében klasszicista stílusban átalakították. Utcai homlokzatának rizalitszerűen kiugró középrészét 
háromszögű oromzat zárja, A földszinten üzletportálok, a homlokzat jobb szélső tengelyében kőkeretes 
kapu látható. Udvari homlokzatát 1972-ben átépítették. 
Kacskovics-Schiedl-major (könyvtár és kiállítóterem), műemléki törzsszám: 8154, hrsz.: 1239, Rákóczi 
fejedelem út 107. 
A Kacskovics-, majd Schiedl-majorként épült, szabadon álló, L alaprajzú, földszintes épület a 19. század 
első felében épült klasszicista stílusban. Bejárata az udvar felől nyílik, utcai homlokzatának ablaki 
kereteltek, a főhomlokzat nyílásait kosáríves záródású, mélyített tükrök fogják közre. 
Görögkeleti szerb templom (Kiállítóterem), műemléki törzsszám: 8155, hrsz.: 600/1, Szerb utca 5. 
A szabadon álló, keresztalaprajzú templom 1911-ben épült historizáló stílusban a korábban itt álló, 1877-
ben épült templom helyén. Nyugati homlokzatán torony emelkedik, szentély poligonális záródású. 
Homlokzatát téglaburkolat díszíti, a szentély fal külső síkján görög feliratos sírkövek láthatóak.  
Palóc Múzeum, műemléki törzsszám: 10660, hrsz.: 1, Palóc-liget 1. 
A szabadon álló, kétemeletes, szecessziós épületet Wälder Gyula tervei alapján építették 1913-ban. 
Tömege és alaprajza is tagolt, tetőformája összetett. Főhomlokzatán a jobb szélső tengelyben kiugró 
tömegen található bejárat felett Nógrád vármegye címere látható. 
 

A műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 
Izraelita temető, műemléki törzsszám: 10807, hrsz.: 1051, Temető utca 
A 18. század elején létesítet temető szabálytalan, négyszög alakú telken helyezkedik el a város keleti 
részén. Íves záródású kőtáblák, obeliszkek és kettétört oszlopok, közel 3000 sírkő, valamint egy 
ravatalozó épület található itt. 
Palóc liget, műemléki törzsszám: 10660, hrsz.: 1 
Az 1890-es években telepítették, neve eredetileg Erzsébet királyné után Erzsébet-liget volt. Itt épült fel 
1913-ban a Palóc Múzeum. 
 

Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 
Balassagyarmat területén történeti táj, műemléki jelentőségű terület nem került kijelölésre. Védelem alatt 
állnak azonban a műemlékek környezete, ahol a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény 
rendelkezési az irányadóak. 
Evangélikus templom ex-lege műemléki környezete, műemléki törzsszám: 5665, hrsz.: 1476, 1486, 
1497, 1499, 1501, 1502, 1528, 1559, 1562, 1685 
Megyeháza (Megyei Művelődési Központ) ex-lege műemléki környezete, műemléki törzsszám: 5666, 
hrsz.: 1034, 15, 1587, 1588/1, 1588/2, 1589, 16, 1613, 441, 442, 444, 446/1, 446/2, 447, 449, 477, 505, 
507, 511 
Angolkisasszonyok zárdája (Szent Imre Keresztény Iskola) ex-lege műemléki környezete, műemléki 
törzsszám: 5667, hrsz.: 1034, 1585, 1587, 1588/2, 1589, 1591, 1592, 1593/2, 443, 445, 477 
V. megyei börtön ex-lege műemléki környezete, műemléki törzsszám: 5668, hrsz.: 431/1, 431/2, 432, 
433, 440, 445, 446/1, 446/2, 448, 449, 451, 477, 501, 502, 503, 505 
Palóc Múzeum ex-lege műemléki környezete, műemléki törzsszám: 10660, hrsz.: 10, 11, 18, 19, 2, 20, 
21, 22, 33/2, 34, 35, 37, 38, 48, 51, 52/1, 53, 8 
Római katolikus plébániatemplom (Szentháromság) ex-lege műemléki környezete, műemléki törzsszám: 
5669, hrsz.: 1034, 1580, 1581, 1582, 1587, 505, 509/4, 510, 511, 512, 513, 515, 516 
Lakóház ex-lege műemléki környezete, műemléki törzsszám: 5670, hrsz.: 1034, 1529, 1530, 1531, 
1533, 1539, 513, 517, 518, 519 
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Lakóház ex-lege műemléki környezete műemléki törzsszám: 5671, hrsz.: 1034, 1529, 1530, 1532, 1539, 
513, 518, 519, 547 
Kacskovics-Schiedl-major (könyvtár és kiállítóterem) ex-lege műemléki környezete, műemléki 
törzsszám: 8154, hrsz.: 1237/3, 1237/5, 1237/11, 1237/1, 1076, 1205/11, 1205/4, 1205/12, 1210, 1245, 
895, 896/1, 896/2 
Görögkeleti szerb templom (Kiállítóterem) ex-lege műemléki környezete, műemléki törzsszám: 8155, 
hrsz.: 595/1, 599/3, 601, 617, 622, 623, 624 
Izraelita temető ex-lege műemléki környezete, műemléki törzsszám: 10807, hrsz.: 1050, 1052, 1833/2, 
1745, 1759, 1708, 1767, 1768/1, 1769, 1768/2 
 

Helyi védelem 
A helyi védelem alatt álló városrészen belül: 
- a Bíróság épülete, Rákóczi fejedelem u. 10.  hrsz: 441. 
- Városháza, Rákóczi f. u. 14.     hrsz: 507. 
- Városi képtár, Köztársaság tér 5.     hrsz: 15. 
- Ipoly szálló, Bajcsy-Zs. u. 1.     hrsz: 14. 
- Kiss Árpád ált. iskola Bajcsy-Zs.u. 7.    hrsz: 71 
- Polgárházak, Bajcsy-Zs.u.9.               hrsz: 9. 
   Bajcsy-Zs.u.11.            hrsz: 6. 
   Bajcsy-Zs.u.u. 13.            hrsz: 5. 
- Rendőrség épülete Bajcsy-Zs.u.6.     hrsz: 1612 
- Református templom, Ady E.u.,         hrsz: 3. 
- Polgárházak, Hősök tere 1.                hrsz: 102 

  Hősök tere 2.                hrsz: 103. 
 

   

Római katolikus templom Evangélikus templom A volt szerb templom  
 

   

A volt megyeháza Balassagyarmati Fegyház és Börtön Szent Imre általános iskola 
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 Rákóczi fejedelem u. lakóházak Palóc múzeum 

 
Forrás- és irodalomjegyzék 
-- KISS Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp., Akadémiai Kiadó,  1978 
-- MŰEMLÉKVÉDELMI TOPOGRÁFIA Nógrád megye műemlékei. Szerk.: DERCSÉNYI Dezső. Bp., Akadémiai Kiadó, 

1954. (Magyarország műemléki topográfiája) 
-- BOROVSZKY Heves vármegye. Szerk.: BOROVSZKY Samu. (Magyarország vármegyéi és városai) 

1910.Forrás:http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/ 
-- MŰEMLÉKJEGYZÉK Nógrád megye. Szerk.: BARDOLY István, HARIS Andrea. Bp., Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 

2005. (Magyarország műemlékjegyzéke)  Forrás: http://www.forsterkozpont.hu/download/Nograd.pdf 
-- MAJDÁN Béla: Egy magyarországi kisváros építési emlékei.  Balassagyarmat,1989. 
-- ZÓLYOMI József: Balassagyarmat. In Nógrád megye települései 10. Horpács,  Mikszáth Kiadó, 1997. 
-- A második katonai felmérés, 1819-1869. A Magyar Királyság és a Temesi Bánság nagyfelbontású, színes térképei. Budapest, 

2005, Arcanum.[DVD-ROM] 
-- Balassagyarmat település honlapja. Forrás: http://www.balassagyarmat.hu/ 

 
Képek jegyzéke 
1. kép Le Dentu 17. századi metszete Balassagyarmatról. Forrás: MAJDÁN Béla: Egy magyarországi  kisváros építési 
emlékei. Balassagyarmat,1989. p. 14. 
2. kép Fiedler Tamás Balassagyarmatról készített térképe. Forrás: MAJDÁN Béla: Egy magyarországi  kisváros építési 
emlékei. Balassagyarmat,1989. p. 27. 
3. kép Balassagyarmat a második katonai térképen. Forrás: A második katonai felmérés, 1819-1869.  Térképszelvény: 
XXXIII.45. 
4. kép Az örökségvédelem területei, illetve objektumai. Forrás: VÁTERV95 Kft. 
5. kép Régészeti védelem területei. Forrás: VÁTERV95 Kft. 
 

1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 

Balassagyarmat kialakulását egyrészt domborzati viszonyainak, az folyó közelségének, és fejlődését a 
vármegyén belüli központi elhelyezkedésének köszönhette. Ebből a trianoni határrendezés alapvető 
változást okozott, mert a város természetes vonzáskörzete féloldalassá vált. Az EU csatlakozás új 
helyzetet teremtett és a jövőben vissza fog állni, legalább részben korábbi települési funkciókat hordozó 
hatása. Mindezek problémaként, illetve konfliktusként megjelentek, illetve megjelennek az épített 
környezetben is. A városközpont belső úthálózatának teherforgalomtól való tehermentesítése 
megkezdődött, de még nem tekinthető véglegesnek. A 22. sz. főút további kiváltására az észak-keleti 
városrésztől északra, illetve az észak-nyugati városrésztől északra még szükség van. Bár kétségtelen 
ez utóbbi nyomvonalon történő kiváltás a lakóterültek és a városközpont védelme miatt kevésbé fontos 
feladat. Ugyancsak problémás a délről érkező átmenő forgalom, melytől a városközpontot egy déli 
kiváltó út tud majd tehetmentesíteni. 
A déli iparterületeket összekötő és a teherforgalomtól mentesítő déli elkerülő út, ugyancsak fontos lehet, 
mert a külső közlekedési kapcsolatot jelentő országos főút északon helyezkedik el. A tehermentesítő út 
hiányában az iparterületek teherforgalma részben a városközponton halad át, illetve a további 
fejlesztéseknél ez még egyre súlyosabb gondokat okozhat. 
Konfliktus forrás, hogy  
A területfelhasználásban jelentős problémák nem mutathatók ki. A település lakóterületei és központi 
intézményi területei zárt tömböt alkotnak, és ettől jól elkülönülnek a gazdasági területek. Helyenként 
azonban a nyugati és déli lakóterültek határán a gazdasági területek közvetlen érintkeznek. E helyeken 
fásítással környezetvédő sávokat kell kijelölni. Ezeket a sávokat az 1999-es településszerkezeti terv 
jelöli. 

Belterületi arányok, belterületi népsűrűségi adatok összehasonlítása                           KSH, FÖMI 2011 
vizsgált 
települések 

közigazgatási 
terület (ha) 

belterület 
(ha) 

lakónépesség 
(fő) 

belterület aránya 
a közigazgatási 
területhez (%) 

belterület 
népsűrűség 
(fő/ha) 

Balassagyarmat   16397 20,55 18,96 

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/
http://www.forsterkozpont.hu/download/Nograd.pdf
http://www.balassagyarmat.hu/
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Az összehasonlításból jól látható, hogy Balassagyarmat közigazgatási területen belüli belterületi aránya 
kedvező, mely a városüzemeltetés, de a terültekkel való gazdálkodás szempontjából is előnynek számít.  
De lehetőséget is kínál a külterületi gazdasági terültek fejlesztésére, mert a fejlesztésekkel sem válhat 
kedvezőtlenné a kül- és belterületek aránya. 
 

A város intézményei, településközponti illetve vegyes központi területei a városközpontban 
koncentrálódnak. Intézményi ellátottsági problémák kevésbé jelentkeznek a település nagyságrendje 
miatt. Az alapfokú ellátásban a déli városrészben mutatható ki némi hiány. 
A városközponti közterületei az elmúlt évek fejlesztési beavatkozásainak köszönhetően színvonalasan 
épületek át. Vannak azonban elhanyagolt közterültek elsősorban a belső városrészektől távolabb. 
Ilyenek a Nógrádi lakótelep és az Újkóvár környezete.  
A városi parkok, zöldfelületek jól helyezkednek el a városon belül, jól tagolják a várostestet, és igényes, 
idegenforgalmai is vonzó környezetet képviselnek (különösen a Palóc-liget). 
A városkörnyéken jelentős kiterjedésű erdőterületek találhatók. Az erdőfelületek összefüggő zöldfelületi 
hálót alkotnak, mely környezetvédelmi, de élőhelyi szempontból is kedvező. Viszont hiányoznak a 
települési terület határán a véderdősávok, valamint a belterületi zöldfelületekkel való kapcsolat hiányos. 
 

A települési örökségvédelemre nagy hangsúlyt fektet a város. Kevés az országosan védett épület. Ezt 
ellensúlyozva helyi védelem alá vontak városközponti terülteket és egyedi épületeket is. Ennek ellenére 
a helyi védelem nem eléggé hatékony, mert a magántulajdonban lévő épületek legtöbb esetben csak 
támogatással újíthatók meg. 
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1.15 KÖZLEKEDÉS 
 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Balassagyarmat Nógrád megye észak – keleti részén, az Ipoly partján helyezkedik el. Határváros 

Szlovákia felé. Az ország úthálózatába a 22. számú Rétság – Balassagyarmat – Salgótarján II. rendű 

főúton és a 2108. jelű Balassagyarmat – Aszódi összekötő úton keresztül kapcsolódik. A 22. számú főút 

a város északi részén halad nyugat-keleti irányban. A Kóvári úton éri el a várost. Az Ady Endre utcánál 

lévő csomóponton keresztül folytatódik az Ipoly töltés irányába és a korábban a teherforgalom számára 

épült úton folytatódik a Mikszáth Kálmán utcáig. Ezen a szakaszon engedélyezett a 100 km/óra 

sebesség. A Mikszáth Kálmán utcánál lévő körforgalmú csomópontnál dél felé halad tovább az út 

Salgótarján irányába. Északi irányban az Ipoly hídon keresztül közúti kapcsolat van Szlovákia felé. Ez az 

útszakasz csak 2 éve van kijelölve a 22. számú főút számára. Korábban a főút teljes egészében a 

Rákóczi fejdelem útján haladt. Az út részbeni kihelyezése az elkerülő szakaszra tette lehetővé a Rákóczi 

fejedelem út Civitas Fortissima tér és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának forgalomcsillapítására. A 

Mikszáth Kálmán utca – Rákóczi fejedelem út – Hunyadi utca körforgalmú csomópontján keresztül 

folytatódik az út a Rákóczi fejdelem úton keresztül keleti irányba. 

A 2108 jelű ök. út észak-déli irányban a Kossuth Lajos úton, Leiningen Károly utca és Szügyi úton 

keresztül halad déli irányban. Az úton a Nyírjesi útnál körforgalmú csomópont van. 

A 2119 jelű Balassagyarmat – Őrhalmi összekötő út a Patvarci úton halad, melynek kelet felé vezető 

szakasza egyirányú, míg az ellen irány lehetséges nyomvonala a Baltik Frigyes utca. A 21128 jelű 

Csesztvei bekötőút a balassagyarmati belterületen a Nyírjesi úton – Mártírok útján halad, melyből 

kiágazik a nyírjesi rekreációs területet feltáró Fenyvesi út. 

A 21327 jelű balassagyarmati vasútállomáshoz vezető út a Bajcsy Zsilinszky Endre utcán halad. Az 

útnak a vasútállomási torkolatánál a Benczúr Gyula utcában körforgalmú csomópont van. Az összes 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő út 2x1 sávos. 

A 2013-ban mért forgalomszámlálás eredménye: 

Az út száma Forgalma (Ejmű/nap) A teherforgalom aránya (%) 

22. főút 5799 19,1 % 

2108 ök. út 7450 7,7 % 

2119 ök. út 2296 5,1 % 

2204 ök. út nincs adat 

21126 bek. út 3537 9,6 % 

Feltűnő, hogy a Szügyi úton, nagyobb a forgalom, mint a 22. főúton. 

 

1.15.2 Közúti közlekedés 

A Rákóczi fejedelem útja városközponti szakaszán 3,5 tonnás súlykorlátozás és 30 kilométeres 

sebességkorlátozás van, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi a tehergépkocsik áthaladását az úton.  

Itt közúti szempontbál 2 éve megvalósult a forgalomcsillapítás. A város számos másik útján is van 

súlykorlátozás. A következő utcákon van 7,5 tonnás korlátozás: 

 - Ady Endre utca 

 - Hétvezér utca 

 - Batthyány utca 

 - Horváth Endre utca 

 - Benczúr Gyula utca 

 - stb. 

A város jelentősebb önkormányzati feltáró útjai (gyűjtőútak) a következők: 

- Ady Endre utca (egyik irányban 2 sávos) 

- Hétvezér utca 

- Batthyány utca 

- Horváth Endre utca 

- Fáy András utca 

- Május 1. utca 

- Veres Pálné utca 

- Fenyves út (nyírjesi feltáró út) 
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1.15.3. Közösségi közlekedés 

A közúti közforgalmú közlekedést autóbuszjáratokkal bonyolítják le. A régi autóbusz pályaudvar a 

városközpontban volt szűk helyen. 2007-ben elkészült az új autóbusz-pályaudvar a határátlépő híd 

közelében. Az autóbusz pályaudvar kapacitása: 

 - Induló állások száma:  14 

 - Érkező állások száma   3 

 - Szóló autóbusz-parkolóhely 23 

 - Csuklós autóbusz-parkolóhely  3 

 - Személygépkocsi parkolókkal 16 

Naponta átlagosan 70 helyi járatot és 340 helyközi járatot fogad a pályaudvar. Nagyobb városok, 

melyekkel közvetlen autóbusz kapcsolata van Balassagyarmatnak: 

 - Budapest 

 - Salgótarján 

 - Gyöngyös 

 - Hatvan 

 - Pásztó 

 - Vác 

A városban jó a helyi tömegközlekedési ellátottság, 500 m-en belül minden terület ellátott. A helyi 

utazási igényeket 8 törzsjárat és számos betétjárat elégíti ki. A tömegközlekedési ellátottság útvonalait a 

mellékelt ábra mutatja be. 

A vasúti közlekedés jelentősége az utóbbi időben csökkent. A 78-as számú Aszód – Balassagyarmat 

közötti nem villamosított egyvágányú fővonal 1896-ban épült. Ugyancsak ehhez az évben készült el a 

Balassagyarmat felől vezető vasútvonal Losonc felé. A Balassagyarmat – Drégelypalánk – Ipolyság 

közötti vonal 1891-ben épült. Ennek Drégelypalánk – Ipolyság közötti szakaszát 1963-ban számolták fel. 

Budapestre főként Aszód felé utaznak. A személyszállításon kívül esetenként fa és kőszállítás van a 

vasúton. A város területén 5 szintbeni út – vasút kereszteződés van. Ezen kívül a vasútállomásnál van 

egy gyalogos felüljáró. Van még két kisforgalmú un. „labirint” – gyalogos átjáró is. 

Balassagyarmatot napi 40 személyvonat és havi 2-10 tehervonat érinti. Munkanapokon átlag napi 2000 

utas használja a vasúti közlekedést. 

A városban két üzemanyag-töltőállomás üzemel, a 22. számú főút mellett. A nyugati a MOL, a keleti az 

OIL kezelésében van, a harmadik a Szügyi úton épül. 

Korábban kisrepülőtér működött a 22. számú főút keleti kivezető szakaszától délre. 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A gyalogos közlekedés igényeit a hagyományos gyalogos járdák biztosítják. A városközpontban 

végrehajtót forgalomcsillapítás eredményeképpen a Civitas Fortissimo téren és környezetében vannak 

nagyobb elegáns gyalogos területek. 

A határátkelőnél van kb. 150 m hosszú kerékpárút, melyet nem használnak. 

1.15.5. Parkolás 

Parkolási igény értelemszerűen a városközpontban a legnagyobb. A Rákóczi fejedelem útja központi 

szakasza, a Madách utca, a volt autóbusz-pályaudvar, Szabó Lőrinc utca parkolóhelyei napközben 

mindig tele annak várakozó személygépkocsikkal. Az újonnan átépített Óváros téren számos 

parkolóhely van a belváros tehermentesítésére. Itt tervezik a fizető parkolás bevezetését. Nagyobb 

parkolóhely van a piac mellett. A nagyobb élelmiszer áruházak mellett megfelelő nagyságú parkolóhely 

van (TESCO, SPAR, Penny Market, Lidl). 

Feladatok a vizsgálatok alapján: 

- A 22. sz. főút elkerülő szakaszának befejezése keleti és nyugati irányban is. 

- A Szügyi út (2108. összekötő út) várost tehermentesítő szakaszának a megépítése 

- A Rákóczi fejedelem útja forgalomcsillapításának folytatása a Hunyadi utcáig 

- Kerékpárút hálózat építésének megkezdése 

- Fizető parkolás bevezetése a városközpontban 

- stb. 
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1.16 KÖZMÚVESÍTÉS 
 

A közművizsgálat készítése során egyeztetést kezdeményeztünk a közműhálózatok üzemeltetőivel. A 
kapott adatokat helyszíni szemrevételezéssel egészítettük ki, emellett felhasználtuk a Polgármesteri 
Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott korábbi terveket, dokumentumokat.  
 
1.16.1. Vízi közművek  
Balassagyarmat vízi közmű ellátása az utóbbi években jelentős fejlődésen ment keresztül, 
köszönhetően vízellátó és a szennyvízelvezető hálózat teljes körű kiépítésének és a szennyvíztisztító 
telep felújításának.  
Előbbiek mellett, az ellátás biztonságát szolgáló intézkedések közül feltétlenül kiemelendő az 
Önkormányzat és a Vízmű által közösen nyert svájci pályázat, melynek keretében 2016-ra megújul a 
Dejtár- Balassagyarmat között épült, leromlott állagú ivóvíz távvezeték. 
A 2020-ig terjedő időszak feladatát képezi az Ipoly holtág rehabilitációja, melynek előzetes tervei 
rendelkezésre állnak, a megvalósítást EU támogatásból kívánják finanszírozni.  
 

a) Vízgazdálkodás és vízellátás 
Balassagyarmat vízellátása 1994-ig, a település tulajdonában lévő 18 db. helyi kútról történt. A 
vízminőség romlása miatt a helyi kutak felhagyásra kerültek, a helyi vízbeszerzést felváltotta a Nyugat-
Nógrádi Vízműhöz történő csatlakozás. A vízmű üzemeltetését 2011-től, a Dunamenti Regionális Vízmű 
(DMRV) vette át. 
A vízbázist képező 30 db. kút Dejtár község térségében, az Ipoly partján helyezkedik el. A vízműtelepen 
2x500+1000 m3-es tárolók üzemelnek. A vízműtől Ipolyszög-Balassagyarmat irányában kiépített, NA 
300, illetve NA 400 mm-es vezetéken keresztül jut a víz a városba. 
Az NA 300mm-es, acél, illetve ac. csövekből épült távvezeték az erős állagromlás okozta jelentős 
veszteség miatt  jelenleg üzemen kívül van, kizárólag a városi szakasza működik. A vezeték felújítása az 
előbbiekben említett svájci projekt keretében, 2016-ra megvalósul. 
A térségi ellátás keretében Balassagyarmaton keresztül történik az alábbi települések vízellátása: 
A várostól K-i irányban épült vezetéken keresztül látják el Őrhalom, Hugyag, Csitár, Nógrádgárdony, 
Iliny, és Nógrádmarcal településeket. 
A városi hálózatról DK-i irányban ágazik le a Patvarc községet ellátó vezeték, mely a településtől É-ra, 
össze van kötve az előbbi távvezetékkel. 
A Balassagyarmattól D-i irányban épült NA 200-as  vezetéken keresztül látják el Szügy, Bakópuszta, 
Csesztve, Mohora és Magyarnándor településeket. A NY-i körhálózati kapcsolatot a Szügy- 
Nógrádmarcal között épült, NA 200-as vezeték biztosítja. 
A Szügy- Mohora- Magyarnándor közötti, NA 150, NA 200 méretű távvezetéken kétirányú vízforgalom 
működik. 
A városi hálózat egységes zónát képez, azonban a vezeték méretek jól tükrözik az építés idején történt 
betáplálási irányt, mely a regionális hálózattal ellentétben, a város K-i oldalán elhelyezkedő vízműtelep 
felől történt. 
A főhálózat a Rákóczi fejedelem útja déli oldalán épült, NA 250 ac, az északi oldalon NA 125 ac. 
mérettel. 
A K- DK-i területek ellátására NA200 ac. vezeték épült a Sántha Kálmán utca vonalán, mely a MÁV 
vonalat keresztezve, táplálja a Veres Pálné utca térségének elosztóhálózatát. Szintén NA200 méretű 
vezeték épült a Thököly utca-Patvarci út, illetve a Thököly utca- Temető utca Rózsavölgyi utca- Nyírjesi 
út-Horváth Endre út vonalán, csatlakozva a két víztoronyhoz és táplálva a városközpont, valamint a déli 
területek elosztóhálózatát. 
A város NY-i oldalán elhelyezkedő Balassagyarmati Ipari Park vízellátása a Dejtár- Balassagyarmat 
között épült NA 300 mm-es távvezeték városi, üzemelő szakaszáról leágazó NA 200 mm-es vezetékről 
történik. A területen lévő egyéb ipari telephelyek ellátását az előbbi távvezeték szakaszról leágazó, 
általában NA 150 mm-es hálózatról oldották meg. 
A régi építésű, elöregedett ac anyagú vezetékhálózat jelentős mértékű veszteséget okoz, KPE 
csövekből történő átépítése az Önkormányzat részére folyamatos feladatot jelent. A BESZT Kft által 
2013 március hónapban készített, 33/2012 sz. engedélyezési terv szerint megújul a Rákóczi fejedelem 
útján lévő mindkét fővezeték, valamint az attól délre lévő, belvárosi fő és elosztóhálózat. 
A Balassagyarmattól D-re fekvő, a város részét képező Nyírjes területének vízellátása a Horváth Endre 
utcai víztoronytól indított régi építésű, NA80 ac. vezetéken keresztül történik.  
Sem az előbbi vezeték, sem a területen belül, többnyire ingatlanról-ingatlanra, engedély nélkül épült 
hálózat nem felel meg a követelményeknek, új hálózat építését kell előirányozni 
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A hálózaton szükséges kifolyási nyomást két víztorony biztosítja: 
A Leiningen Károly utcai 1238m3-es (1971/4 hrsz.) és a Horváth Endre utcai 400m3-es (2688/2 hrsz.) 
víztorony túlfolyószintje egyaránt 194,6 m. Bf.szinten helyezkedik el. Város vízfogyasztása 2200-2700 
m3/d között változik. 
A település területén az oltóvizet az 55/2012 (X.29.) BM rendeletbe foglalt Országos Tűzrendészeti 
Szabályzat (OTSz) szerint a hálózatról kell biztosítani, a védendő létesítménytől max. 100 m 
megközelítési távolságra elhelyezett tűzcsapon keresztül.  
 

b) Szennyvízelvezetés 
A város csatornahálózatának kiépítése az 1950-es években kezdődött, egyesített rendszer szerint. A 
több ütemben történő fejlesztés során már elválasztott szennyvízcsatorna hálózat épült, majd a 2002-
ben történt nagy beruházás során kiépült a várost teljes körűen ellátó szennyvízcsatorna hálózat. A 
városközpont területén lévő, korábbi egyesített rendszerű hálózat szétválasztása folyamatos feladatot 
jelent. 
A tágabb térség településeinek (Patvarc, Őrhalom, Hugyag, Nógrádmarcal, Csitár, Iliny, Ipolyszög, 
Újkóvár) szennyvizét a Balassagyarmat-i szennyvíztisztító telep fogadja. A telep 2002-ben került 
felújításra. 
A szennyvízelvezető rendszer üzemeltetője 2011-ig a Nyugat-Nógrádi Víz és Csatornamű Kft. volt, azóta 
a Duna-Menti Regionális Vízmű Zrt.  
Az Északi városrész szennyvízcsatorna hálózata a Rákóczi Fejedelem útján épült főgyűjtőhöz 
csatlakozik, majd a szennyvíz a Mikszáth Kálmán utca-Ipolypart utca vonalán épült csatornán keresztül 
jut a 384/2 hrsz. területen lévő „B” jelű átemelőbe. Az átemelőtől DN 300m. nyomóvezetéken keresztül 
jut a szennyvíz a 351/3 hrsz. alatti „A” jelű átemelőbe. A „B” átemelőtől indul egy másik, NA 250 ac. ny. 
régi építésű nyomócső, mely a főgyűjtőhöz csatlakozik. Az „A” jelű átemelőtől, NA 250 ac.ny. 
nyomóvezetéken keresztül jut a szennyvíz a 0156 hrsz. ingatlanon üzemelő szennyvíztisztító telepre. 
A Déli városrész szennyvízcsatorna hálózata az Északi városrész hálózatához csatlakozva szállítja a 
szennyvizet az átemelők irányába. A település NY-i oldalán lévő Balassagyarmati Ipari Park és a 

környékén elhelyezkedő telephelyek szennyvizét egy 30/b. csatorna szállítja a tisztítótelepre. Ez a 
csatorna fogadja be az Újkóvár-Ipolyszög felől kiépített nyomócsövön érkező szennyvizet.  

A tisztított szennyvíz befogadója az Ipoly folyó, melybe, a tisztítóteleptől kiépített 40/b gravitációs 
csatorna szállítja a vizet. A kifolyási szint: 137,34m Bf.  
A szennyvíziszap és a városi zöldhulladék feldolgozása a város terveiben szereplő biogáz erőmű 
fűtőanyagaként fog szolgálni, annak megvalósulását követően. Az erőműben keletkező hőmennyiséget 
többek között, a városi szociális intézmények és a strand vizének fűtésére fogják hasznosítani. 
 

c). Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés  
A település területére hulló, lefolyásra kerülő csapadékvizek fő befogadója az Ipoly folyó.  
A belterületi csapadékvíz elvezetés a település központi területén zárt, elválasztott rendszerű 
csapadékcsatornán, a további területeken burkolt folyókán, illetve nyílt árokhálózaton keresztül történik. 

Az Északi városrészben, a zárt csapadékcsatorna hálózat 1-0-0 jelű, 100/b méretű főgyűjtője a Bíró 
János utca- Ipolypart utca vonalán épült a befogadó, nagy szelvényű nyílt árokig. Az árokban levonuló 
csapadékvizet a település NY-i oldalán, a töltést keresztező műtárgyon át vezetik az Ipoly folyóba. 
A főgyűjtő vízelvezető képessége a jelentős mértékű feliszapolódás miatt alatta marad a számítható 
hidraulikai értéknek, tisztítása, felújítása szükséges. 
A főgyűjtő fogadja be az Ipolypart utca és a MÁV vonal közötti területen lévő zárt csatornahálózaton 

lefolyásra kerülő csapadékvizeket. A csatornahálózat  30/b - 120/b méretek közötti szelvénnyel épült. 
A Pannon- Forrás Kft. 2010-ben elkészítette a Balassagyarmat É-i Városrész csapadékcsatorna hálózat 
felmérési terveit (Tsz: 459/2010), mely tartalmazza a teljes hálózat adatait és kellő alapot jelent a 
tervezett felújítási munkálatokhoz. 
Nagyobb mértékű csapadék esetén elöntés veszélyes terület alakul ki, a Bíró János utca- Árpád utca 
csatlakozásnál, az 1-0-0 jelű főgyűjtő feliszapolódása, vízelvezető képességének hiánya miatt, 
veszélyeztetve az ingatlanokat. 
A Kossuth Lajos utca D-i végétől induló csapadékcsatorna az utcát keresztezve, a telkeken át, a Szent 
István utcai sportpálya melletti árokba torkollik, veszélyeztetve a sportpálya létesítményeit. 
A Déli városrészben nem épült egységes vízelvezető rendszer. Zárt csapadékcsatorna a volt Volán 
teleptől, az Ifjúság útja- Vörösmarty utca vonalán épült a Tompa Mihály utcáig, ahol szádlemezekkel van 
elzárva, ami miatt a fokozatos feliszapolódás állapotában van. 
A nagyobb csapadék idején túlfolyó, az utcán megjelenő csapadékvíz a Honti utca- Mártírok útja- Baross 
Gábor utca mentén lévő nyílt árokhálózaton keresztül folyik le a MÁV vonal alatt átvezető alagútnál 
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induló 80/b csatorna 146,04 m Bf. szintű végaknájának környékére. Az árokból az útra folyó 
csapadékvíz a Baross Gábor utcán, a Batthyány utcánál okoz időszakos elöntést. 
A Kolozsvári utca NY-i végénél, az áteresz nem megfelelő állapota miatt, időszakosan lefolyástalan, 
elöntés veszélyes terület alakul ki, mely az ingatlanokat veszélyezteti. 
Hasonló helyzet áll elő, a Bargár Ödön utca- Batthyány utcasaroknál, szintén az áteresz eltömődése 
miatt. 
Szükségesnek tartjuk a Déli városrész egységes vízelvezető hálózatának kiépítését, a nyílt árokhálózat 
folyamatos karbantartását, az átereszek tisztítását, a vízmedrek szállítóképességének megőrzését. 
A csapadékvíz gazdálkodás keretében, annak az ingatlanon történő visszatartására, mosásra, illetve a 
WC öblítésére való felhasználása, valamint ún. „szürke víz” öntözésre való felhasználására törekedni 
kell.  
A megoldás a megújuló energia körébe sorolható. Alkalmazása esetén elmarad a korábban e célból 
felhasznált ivóvíz előállításánál, helyszínre szállításánál felhasznált energia, a felhasznált vegyszerek 
költsége, ezen kívül a mosáshoz felhasznált vízlágyító anyagok is elmaradhatnak és csökkenthető a 
mosószerek adagja is. A természeti kincsként kezelendő ivóvíz felhasználása, és a terület 
szennyvíztisztító berendezésének terhelése is csökkenthető. 
A technológia és a szakértelem, valamint a berendezés Magyarországon is elérhető. 
A Közép- Duna- völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából, a Hullámvonal 
Mérnökszolgálati Kft. elkészítette a „Balassagyarmati Ipoly holtág rehabilitációja” c. tanulmánytervet 
(Munkaszám: 71518-2/2004). 
Az Ipoly holtág a korábbi főmeder egy szakasza, mely az 1960-as évek végén elvégzett árvízvédelmi 
célú folyószabályozás során a mederátvágások, és az árvízvédelmi töltés megépülését követően, a 
mentett oldalon jött létre. 
A belvárost elkerülő út építése során, a holtág zsilip feletti részét művi mederré alakították át, a burkolt 
meder belterületi csapadékvíz elvezető árokként szolgál. A 2015-2020 közötti időszakban Európai Uniós 
támogatásból kívánják megvalósítani a holtág rehabilitációját. 
 
1.16.2. Energia közművek 
Balassagyarmat energiaellátása a vezetékes energiahordozók közül a villamos energia és a földgáz 
felhasználására épül.  

 

a) Villamosenergia-ellátás 
Balassagyarmat villamosenergia-ellátásának szolgáltatója az ÉMÁSZ Zrt. A város ellátása az egységes 
országos hálózati rendszerről vételezett villamos energiával hosszú távon biztosítottnak tekinthető.. 
Nagyfeszültségű villamos-energia ellátás 
Balassagyarmat villamosenergia-ellátásának bázisa, a város keleti szélén lévő 132/22 kV-os ÉMÁSZ 
alállomás. Az alállomást a Nógrádkövesd - Nagybátony 132 kV-os nagyfeszültségű vezeték fűzi fel. Az 
alállomásban 2db 132/22 kV-os 25 MVA-es, gép üzemelt 25 MVA kapacitással, melyet a 2011-2012 évi 
Balassagyarmat alállomás rekonstrukciója és a gyűjtősínesítése után, 2 db 132/22 kV-os, 40 MVA-es 
transzformátorra cseréltek, így az alállomás kapacitása 40 MVA-ra növekedett.  
A MAVIR RTO 2013-2018-as tervében szerepel a Balassagyarmat — Nagybátony távvezeték bekötése 
T-ponttal, a Szécsény alállomásba. 
Középfeszültségű villamosenergia ellátás 
A fent leírt alállomásból kiinduló 8 db 22 kV-os kábelről csatlakoznak a város és térségben lévő 
települések egy részét is ellátó 22 kV-os hálózatok.  
A város É-i sűrű beépítésű belterületén lévő, földkábeles csatlakozású szabadtéri, épített házas 
(ÉHTRk) típusú 22/0,4 kV-os transzformátor állomásokat, az alállomásról kiinduló 22 kV-os kábelkör fűzi 
fel, mely kiegészült a hálózatot alátámasztó 22 kV-os kábel leágazással. 
Egy további 22 kV-os kábel pár indul ki az alállomásból a külterületen D-i irányban majd DK felé 
haladva, csatlakozik Szügy község 22kV-os hálózatára.  
A lazább beépítésű városrészeket az alállomásból kiinduló 22 kV-os szabadvezetékes hálózatról 
leágazó, 22/0,4 kV-os oszloptranszformátor állomások látják villamos energiával. A transzformátor 
berendezéseknél megtalálhatók a betongyámos faoszlopos FOTR, a vasoszlopos VOTR és a 
mostanában épült BOTR vonali állomások is. 
A szabadvezeték hálózat korábbi szakaszainak tartószerkezetei között megtalálhatóak a betongyámos 
faoszlopok, a rácsos acéloszlopok és az áttört gerincű vb oszlopok is. Jelenleg a hálózatot a fenti 
oszlopok, illetve azokból összeállított tartószerkezetek hordozzák. 
A nagyobb ipari létesítmények saját tulajdonú 22/0,4 kV-os transzformátorokról üzemelnek. 
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Kisfeszültségű hálózatok 
A kisfeszültségű energiaellátás a városközpontban a fenti 22/0,4 kV-os transzformátor állomásokról 
leágazó 0,4kV-os földkábel hálózatokon keresztül történik, egyébként a szabadvezetékes hálózatkép a 
jellemző. 
A 0,4 kV-os légvezeték hálózaton megtalálhatók a betongyámos faoszlopos, vasoszlopos és az áttört 
gerincű vb oszlopos tartószerkezetekre szerelt, csupasz és szigetelt vezetékes szakaszok is.  
Közvilágítás 
Balassagyarmat város jelenlegi közvilágítása részben kábelhálózatról, jellemzően oszlopfejre, illetve 
különféle karos tartószerkezetre szerelt nagynyomású nátriumlámpás fényforrásokkal üzemel. 
A város közvilágítása azokon a területeken, ahol a kisfeszültségű elosztás szabadvezetékes, vagy 
légkábel-vezetékes, a kisfeszültségű vezetéktartó oszlopsorra – különféle - oszloptoldó karokkal szerelt 
lámpatestekkel van megoldva. Önálló közvilágítási kábelhálózat csak a villamosenergia-elosztás 
szempontjából kábeles környezetben épült. 

b) Földgázellátás 
A város energiaellátásában jelentős szerepet tölt be a földgáz, mint energiahordozó. A hálózat 
üzemeltetője a TIGÁZ DSO Kft. 
Balassagyarmat földgázellátása az 1960-as évek elején kezdődött, az országos földgázprogram 
keretében.  
Nagynyomású földgázellátás 
A Város gázellátása a MOL Földgázszállító Kft. kezelésében lévő, országos nagynyomású (64bar 
tervezett üzemi nyomású) vezetékhálózatról történik, a Balassagyarmat gázátadó állomáson keresztül.  
A nagynyomású Gfn földgázvezeték Romhány felől érkezik a gázfogadó állomásra, amely a 0101/2 
hrsz,- a gázfáklya, pedig a 0101/3 hrsz. alatti területen található. 
Az gázátadó állomáson üzemelő nyomásszabályozó 64/6bar nyomásra csökkenti a gáz nyomását. 
Nagyközép-nyomású földgázhálózat  
A fenti gázátadó állomásról két 6bar nyomású vezeték indul ki.  Az egyik DN250a nagyközényomású 
(Gfnk) vezeték É-i irányban haladva csatlakozik város teljes gázellátását biztosító, a Balassagyarmat, 
Mártírok úti Külterület 0103/2. hrsz. alatti nagyközép/ közép-nyomású (Gfnk/Gfk) városi gáznyomás 
szabályozó állomásra, melynek a nyomásfokozata: 8 /3 bar. 
A másik leágazó nagyközényomású 6bar DN200PE (Gfnk) vezeték K-i irányba haladva éri el Szügy 
község közigazgatási határát. 
Középnyomású földgáz hálózat. 
 A gázátadó állomásról kiinduló DN315PE középnyomású (Gfk) gerincvezetékről szerteágazó Gfk 
elosztó hálózat épült, amely jelenleg Balassagyarmat teljes gázellátását biztosítja. Erről a hálózatról 
ágazik le a két területrészt kisnyomáson (Gf) ellátó Gfk/Gf gáznyomás szabályzó állomás is. 
A középnyomású elosztási területeken egyedi nyomáscsökkentőkön keresztül történik a fogyasztói 
igények kielégítése. 
Kisnyomású földgázhálózat 
A belváros egy részét az Óváros tér (610/2. hrsz) alatt létesített 3/0,03bar nyomásfokozatú körzeti 
gáznyomás szabályozó állomás látja el, amelyre DN110PE, Gfk vezeték- és DN 315 PE Gf vezeték 
ágazik le. 
Egy nagyon kis területet lát el az Árpád úti (848.hrsz) alatti 3/0.03 bar üzemi nyomású 
nyomásszabályozó állomás a DN90PE (Gfk)/DN315PE (Gf) vezetékről. 
A kisnyomású hálózatról közvetlenül történik a fogyasztók ellátása. 
Balassagyarmat földgázzal jól ellátottnak tekinthető. 

c) Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energia-gazdálkodás lehetőségei. 
A megújuló energiaforrások alkalmazásánál elkerülhetetlen az épületenergetika tárgyalása, miután az 
építmények felújításánál, az új épületek tervezésénél és kivitelezésénél, a vonatkozó szabvány 
előírásainak is meg kell felelniük. Az épületek effektív és használati értékét, valamint a benne lakók 
életminőségét is javítani lehet a megfelelően használt korszerű szigetelési, árnyékolástechnikai, 
korszerű épületgépészeti berendezések és a megújuló energiák felhasználásával. Nem mellékes az 
alacsony káros anyag kibocsátás és a jelentősen csökkenő üzemeltetési költség sem. 
Megújuló energiaforrások  

 A termálvíz energiatartalmának fűtési, hűtési és hmv. célokra történő hasznosítási lehetőségét, 
valamint a termálvíz gáztalanításánál nyert éghető gáz gázmotoros, ún. „Trigenerációs” 
erőműben való hasznosítását is célszerű megvizsgálni.  
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 A Napenergia közvetlen felhasználása napkollektorral való fűtésre, igen nagy térfogatú és 
komoly szigetelésű hőtárolót igényel. (Csak az erre tervezett épületeknél alkalmazható). 

 A Napenergia közvetlen felhasználása napkollektorral való kiegészítő fűtésre is megfelelő. Itt az 
alapfűtést biztosítja az elő és utószezonban, célszerűen az alacsony hőmérsékletű padló- és 
mennyezet-fűtés alkalmazásával, kiegészítve az un. rétegtárolós tartállyal. A fűtési rendszer 
kombinálható önműködő pellet kazánnal (mely egy-két napi karbantartást igényel, esetleg a 
faelgázosító kazán, mely napi gondozást igényel, de alkalmazásukkal csökkenthető a primer 
energiaigény).  
A kondenzációs gázkazán hőtermelése is szükséges a csúcsidőszakban, ill. a hosszú felhős 
időszakok esetén. (Meghibásodás esetén külön-külön is alkalmazhatók a hőtermelő egységek.  
A napkollektor használati melegvíz előállítására is használható un. rétegtárolós HMV tartály 
alkalmazásával, ahol automatikával előnyben részesíthető a napkollektor hőtermelése és csak 
annak hiánya esetén kapcsol be a „primer” energiát felhasználó kazán.  

 A föld, ill. talajvíz, folyó és állóvizek és (vagy levegő) hőenergiáját kihasználó un. hőszivattyús 
fűtést és használati melegvíz ellátást (hmv.) biztosító rendszereket is alkalmazhatunk. A fűtésnél 
célszerű az alacsony hőmérsékletű padló és mennyezetfűtést alkalmazni, ahol az utóbbi hűtésre 
is felhasználható a talajszonda vizének a közvetlen keringetésével. Itt a páralecsapódás 
megelőzésére külön hőfokszabályozás szükséges. Ezen rendszerekre is igazak az előző pontnál 
jelzett hőtárolásra és a különféle hőt-termelő egységek, ill. kiegészítő fűtés alkalmazására 
vonatkozó hivatkozások (Ezen technológia kizárólagos alkalmazása igen komoly villamos 
energia felhasználással járhat, és meghibásodás esetén nincs alternatíva). 

 A Napenergia közvetlen felhasználása még az un. „NAPHÁZ” építésével is elérhető. Ennél 
különleges építészeti kialakítással, az épület homlokzatánál felmelegedő levegőt átvezetik egy 
nagy tömegű rendszeren keresztül, ahol az lehűl és tovább áramoltatva az épületben megfelelő 
hőmérsékletet, biztosít. A rendszer télen a tárolt hőenergiát leadva fordítva üzemel.  

 A Napenergia közvetett alkalmazása a napelemekkel való villamos-energiatermelés, amely a 
tárolási, gazdaságossági és üzemviteli körülményeinek javulása miatt egyre inkább előtérbe 
kerül, és a felesleg az áramszolgáltató felé értékesíthető. 

 Célszerű lehet a fűtési szabályzó és üzemeltető villamos rendszerek esetleg biztonsági és 
vészvilágító berendezések ellátásához a napelemek által töltött szünetmentes energiatárolásról 
és (vagy) aggregátor alkalmazásáról gondoskodni. 

 Villamos hálózati kiesés esetén nincs fűtés és világítás stb..  
 A szélenergia település szintű ellátás céljára való alkalmazása csak a lakott területektől távolabb 

elhelyezett berendezésekkel képzelhető el a zajártalom miatt (megfelelően széljárta helyen).  
 A kisebb létesítmények, lakóépületek ellátására szolgáló szélkerekek (külterületen) a helyi 

hatósági előírások betartásával alkalmazhatók: pl. zajterhelés és viharállóság (min. 130km/ó). 
Érdemes a napkollektorok és kiegészítő napelemes táplálású szünetmentes villamos 
energiatárolásról, és aggregátor alkalmazásáról gondoskodni. 

 Nem szabad elfelejtkezni a nagyobb állattartással foglalkozó telepeken, az élelmiszer feldolgozó 
üzemekben, a szennyvíziszap és hulladéklerakó telepeken keletkező valódi biomassza 
hasznosításáról biogáz formájában, melyből gázmotorral villamos áram állítható elő, a hulladék 
hő vízmelegítésre, fűtésre és hűtésre is felhasználható lásd: („Trigenerációs”erőmű) a biogáz 
termelés mellékterméke jó minőségű, természetes talajjavító anyagként felhasználható. 

 A szalmabála tüzelésű erőművet, ill. az azzal történő fűtést akkor nevezhetjük „ökologikusnak”, 
ha a nyersanyagellátás a térség vonzáskörzetéből származó felesleg, esetleg távolabbról a 
közvetlen vasúti szállítás megoldható, valamint a keletkező hulladék hő is hasznosításra kerül. 
Az „Ökolábnyom” méretének a vizsgálata szükséges!  
A „szalmabála tüzelésű erőművek” tömeges elterjedése és fenntartása: hosszútávon bizonytalan, 
mivel az állattartás fejlesztése a mezőgazdasági ágazati stratégia, valamint az ökologikus és 
fenntartható, környezetbarát mezőgazdasági termelési irányzatok várható elterjedése miatt, a 
szükséges alapanyag csökkenésével számolhatunk. 

 A pellet erőművek: a pellet csak hulladékból történő előállítás esetén környezetbarát. Az 
előállítás lehetősége például un. energiafűz, energiafű és termesztése csak akkor ökologikus, ha 
olyan területeken termeltetik, amely az élelmiszer alapanyag termeléséhez, valamint az 
állattartáshoz szükséges rét és legelő termőterületét nem csökkenti. Hátránya, hogy a pellet ára 
a gáz áralakulásának a függvénye, a jelenlegi piaci ismereteink szerint. Folyóvölgyekben az 
árhullám levonulása után, és egyéb vízjárta helyeken is megél és magától terem, melyet a 
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térségben kemencék és az épületek fűtésére is használnak. Learatás után pellettálva is 
hasznosítható. 

 Az un. „Biomassza villamos erőművek”, melyek fatüzelésre átállított gáz és széntüzelésű 
kazánoknak köszönhetően, 30-40% hatásfokkal égeti el a tűzifát. Ezen fafűtéses rendszerek 
tömeges alkalmazásának korlátja a tűzifa éhségük, melynek árát már jelenleg is befolyásolja az 
áruhiány.  
Emellett be kellene szüntetni a „Császárfa” ültetvényekkel való kísérletezést, ill, azok 
térhódítását, mivel az tájidegen, és magas vízigénye miatt a természetes talajvízszintet is 
nagymértékben csökkenti (gyökerei7-8m mélyre is lenyúlnak).  

A legkomolyabb Ökológiai tényező a fent felsorolt rendszerek gyártásánál, az üzemeltetésnél, az 
alapanyag termelésnél, a szállításnál és az újrahasznosításnál, illetőleg az elhasználódásnál és a 
veszélyes hulladék megsemmisítésénél keletkező, un. „Ökolábnyom” mérete. 
Épületenergetika 
A jelenleg hatályos 40/2012. (VIII. 13.) BM, 20/2014. (III. 7.) BM, valamint a 14/2014. (XII. 31.) MVM 
rendeletekkel módosított 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról: 

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – a huzamos tartózkodásra szóló 
helyiséget tartalmazó épületre (épületrészre), illetve annak tervezésére terjed ki, a (2) 
bekezdésben megjelöltek kivételével. 
3. § (1)7 Épületet - a 6/A. §-ban foglaltak kivételével - úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni, 

hogy annak energetikai jellemzői megfeleljenek az 1. melléklet előírásainak. 
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a  2006. 

szeptember 1-je után induló építési engedélyezési eljárásoknál is kell  alkalmazni. 

d) Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése.  
1. Balassagyarmati közintézményeinek megvalósult épületenergetikai fejlesztései: 
(A KEOP-2009-5.3.0/A pályázat támogatásával készült megvalósíthatósági tanulmány alapján, valamint 
a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0269. pályázati támogatással): 

 Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola 
 Madách Imre Városi Könyvtár 
 Mikszáth Kálmán Művelődési Ház 
 Dózsa György Általános Iskola új épület 
 Szent Erzsébet Idősek Otthona 

    Az épületeknél nyílászáró és kazán csere történt. 
2. Energetikai tanulmány nélkül elkészült felújítási munkák: 

 Városi Bölcsőde a teljes körű felújítás, és bővítés során megtörtént a nyílászárók cseréje, a 
homlokzat hőszigetelése, a gépészet felújítása (ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0007) támogatással. 

 Központi Óvoda (5 feladatú ellátási hely): 
A Központi Óvodában és a Játékvár Tagóvodában nyílászáró csere, és a homlokzat 
hőszigetelése történt. A Nyitnikék Tagóvodában komplett gépészeti felújítás valósult meg. 

 Kiss Árpád Általános Iskola: Gépészeti felújítás történt. 
 Madách Imre Kollégium: Nyílászáró csere történt. 
 Városi Sportintézmények: Nyílászáró csere történt. 
 Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Kazáncsere történt. 

3. Tervezett felújítás energetikai tanulmánnyal: 
 A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola (Zeneiskola, a tervezett felújítás elkészültével A+ 

minősítést érhet el). A pályázat benyújtásra került a teljes energetikai felújításra és pellet kazán 
beszerzésére. 

4. Tervezett felújítás energetikai tanulmány nélkül: 
 Szabó Lőrinc Általános Iskola: A tervekben szerepel a gépészeti rendszer felújítása. 
 Balassi Bálint Gimnázium: A tervek között szerepel az iskola teljes energetikai felújítása. 

5. Felújítás nem történt és az energetikai korszerűsítés a tervekben még nem szerepel: 
 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
 Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola 
 Balassagyarmat Városgondnokság Irodaépület 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600007.TNM#lbj7param
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1.16.3. Elektronikus hírközlés, távközlő hálózatok 
Balassagyarmat az INVITEL Zrt. 32-es hívószámú földrajzi számozási területéhez tartozik, amely 
hálózaton hang és szélessávú telekommunikációs szolgáltatás üzemel a hálózati lehetőségek 
függvényében.  
Balassagyarmat területén a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózata is megtalálható, ahol hang és a 
szélessávú szolgáltatások is - a hálózat műszaki állapotától függően - elérhetők. 
Balassagyarmat területén az INVITEL Zrt. kábel és optikai hálózata, a Magyar Telekom Nyrt. kábel és az 
optikai hálózata helyenként közös alépítményben halad. 
A város belterületén kiépült a távközlési kábelhálózat, mely részben alépítményi hálózatban került 
elhelyezésre. A többi településrészen a páncélkábel mellett, jellemzően léges hálózat üzemel. 
Mobil távközlés 
A település mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető, mindhárom Mobil Távközlési 
Szolgáltató hálózatán megfelelő a térerősség. 
Telekommunikáció 
Balassagyarmat Kábel TV ellátását az INVITEL Kft. szolgáltatja. A gerinc a 0,4 kV-os kábeles ellátású 
területen a telefonhálózattal azonos nyomvonalon, annak hálózati jellemzőivel megegyezően épült ki, 
egyébként a fogyasztók ellátása a távközlési, és helyenként a 0,4 kV-os légvezeték hálózat oszlopain 
elhelyezett légkábel hálózatról történik. A hálózatról analóg és digitális TV, szélessávú Internet és 
távbeszélő szolgáltatás is elérhető.  
A periferikus területeken a földi sugárzású, valamint a műholdas kapcsolaton keresztül történő 
szolgáltatásokat kínáló társaságok (Magyar Telekom Nyrt. UPC Zrt, DIGI Kft. és az Antenna Hungária 
Zrt.) szolgáltatásait célszerű előnyben részesíteni. 
Balassagyarmaton helyi „IPOLY” TV adás üzemel a kábel TV hálózatokon keresztül. 
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1.17 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS 
 

1.17.1. Talaj 
 

 

A földvédelem alapvető feladata a termőtalaj 
minőségi és mennyiségi védelme A termőföldet 
mennyiségi és minőségi értelemben is 
veszélyeztetik az urbanizációs folyamatok 
(közlekedés, ipar, mezőgazdaság, szennyvíz- és 
hulladékkezelés megoldatlansága) A talajok 
minőségének romlását okozza a művelési ágak nem 
megfelelő meg-választása, a talaj megújulását, 
termő-képességének megőrzését elősegítő 
tevékenységek korlátolt alkalmazása, a 
talajdegradációs folyamatok (szerves-anyag-
tartalom csökkenés, tömörödés, szélerózió, 
vízerózió). 
 

Vízeróziónak kitett terület övezete (sötétkék) Forrás: Nógrád Megye Területrendezési Terve 
 

A tervezési területen több kármentesítési eljárás van folyamatban, ezek az ipari területeket érintik. Az 
OKKP keretén belül kármentesítési eljárás nincs folyamatban.  
 
1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek 
Az Ipoly a Duna hazai területen betorkolló legnagyobb bal parti mellékvize. Balassagyarmat 
közigazgatási területe érinti az Ipoly felszíni víztestet. Ezért a tervezett beavatkozásoknak összhangba 
kell lenniük a Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervéről szóló 1042/2012.(II.23.) Kormány 
határozat mellékletében szereplő, a víztestekre vonatkozó intézkedési tervekkel. A folyó 
vízgyűjtőterülete 5108 km˛ amelyből hazánk területére 1430 km esik. Az Ipoly 3. vízminőségi osztályba 
besorolt, tűrhető vízminőségű vízfolyás, de vizének minősége nemcsak hazai hatásoktól függ, mivel a 
vízgyűjtő jelentős része Szlovákiához tartozik. A patakok mellett bevédett ártér – kivéve az Ipolyba 
torkolló vízfolyások torkolati szakaszait – nincs, így amennyiben a meder vízszállító képességénél 
nagyobb valószínűségű árhullámok alakulnak ki, az árterek elöntésre kerülnek.  

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet értelmében Balassagyarmat fokozottan 
érzékeny területen helyezkedik el.  
A térkép kivágat Nógrád megye Területrendezési 
Tervének 2/6. sz. mellékletét mutatja. Az övezeti 
lap információi szerint Balassagyarmat közigaz-
gatási területének településtől keletre fekvő része 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi terület övezetében fekszik. 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 
övezete 

Forrás: Nógrád Megye Területrendezési Terve 

 

Az emberi tevékenység nagy része a felszín alatti első, sekély mélységű víztestet érinti, melyek, 
érzékenyek ezekre a beavatkozásokra és elszennyeződhetnek. A sekély mélységű víztestekbe történő 
legjelentősebb mennyiségi beavatkozás a vízkitermelés, melyen belül megkülönböztetünk főleg a 
felszíni vízből utánpótlódó (partiszűrésű), valamint a csak talajvízből utánpótlódó vízkivételi helyeket. A 
szennyezések következtében az ivóvíz ihatatlanná válhat. Balassagyarmaton a vízműkutak a rossz 
vízminőség és a nyugat-nógrádi regionális ivóvízhálózat megépülése miatt nem üzemelnek, 
Mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezések közül nitrátérzékenység szempontjából a terület nem 
veszélyeztetett. 
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A talajvíz monitoring rendszer a városban nem kiépített. A talajvizek a mélységi vízutánpótlás bázisát 
alkotják.  
Az Európai Unió által elfogadott Víz Keretirányelv (VKI) szerint 2015-re a víztestek 85%-ánál el kellene 
érni a jó ökológiai állapotot, mely alól Magyarországnak 2027-ig mentességre lesz szüksége.  
 
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 
A településen és környezetében nem folyik komoly környezetterhelést okozó ipari tevékenység, ezért a 
levegőminőséget elsősorban a közlekedés és a lakossági fűtés határozza meg. A közlekedési eredetű 
levegőszennyezés elsősorban a főutak településeken áthaladó szakaszai mentén fekvő lakóterületeket 
érinti és elsősorban a szállópor, a nitrogén-dioxid (NO2) és a benzol tekintetében okoz káros 
szennyezést.  A téli hónapokban jelentős terhelést okoz a fűtésből adódó szennyezés, melyet a NOx és 
CO2 értékek megemelkedése mutat.  
Fentiek mellett a mezőgazdasági területekről származó porszennyezés jelenthet még időszakos 
problémát. 
 A közlekedési eredetű légszennyezés a település belterületét elkerülő útszakaszok kiépítésével 
csökkenthető. A hatályos Országos Területrendezési Terv tervezett településelkerülő szakaszt jelöl a 22. 
sz. főút Balassagyarmatot érintő szakaszán.  
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak manuális mérőállomása van a városban, a mérési 
eredmények összességében kedvezőek. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 
szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet zónabesorolásai alapján Balassagyarmat az „ország többi területe” 
zónába tartozik 
ADATSZOLG. MÉG NEM ÉRKEZETT MEG 

 
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 
A zajvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet tartalmazzák. 
A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés –hasonlóan a közlekedési eredetű légszennyezéshez- 
elsősorban a nagyobb forgalmú utak mentén fekvő lakóterületeket érinti.  
A település területére nem készült zajtérkép. 
Az ipari üzemek, telephelyek által kibocsátott zajok általában koncentráltan jelentkeznek. Új 
beruházások esetén - az előírások betartatásával- a környezet zavarása nélkül oldható meg a gazdasági 
létesítmény üzemeltetése. Problémát elsősorban a védendő területeken – elsősorban lakóterületen- 
működő gazdasági tevékenység okoz. Ilyen esetben műszaki, tervezési intézkedésekkel, vagy a 
zajforrás áttelepítésével oldható meg a probléma.  
Balassagyarmaton határérték feletti zajterhelést okozó üzemi létesítmény  
ADATASZOLGÁLTATÁS MÉG NEM ÉRKEZETT MEG 

 
1.17.5. Sugárzás védelem 
Természetes háttérsugárzás 
Magyarországon egy embert átlagosan 2,4 mSv/év effektív dózissal terhel a természetes 
háttérsugárzás. A testünket érő sugárzás származhat a világűrből, a talajból, a növényekből, 
élelmiszerekből, környezetünk tárgyaiból vagy akár a saját testünkből is. Az országon belül a geológiai 
viszonyoktól, az időjárástól, a táplálkozástól függően akár két-háromszoros különbségek is lehetnek a 
háttérsugárzás mértékében. Mértéke, hatása települési szinten nem befolyásolható. 
 

Egyéb, mesterséges eredetű sugárzások 
Élettani hatás szempontjából, a távvezetékeknek két jellemzőjét kell figyelembe venni a villamos és a 
mágneses terét. A villamos térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül egyéb körülmények is 
befolyásolják:  
- a vezetékek föld feletti magassága 
- a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése 
- magas objektumok pl.: fasor árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a térerőséget- épületek (a villamos 
teret 85-90%-ban leárnyékolják) 
A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől: 
750 kV  40 m 
400 kV  20 m 
220 kV  10 m 
120 kV   5 m 



BALASSAGYARMAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS,                                                                                                                                         2015                      VÁTERV95 
111 

 

Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági engedélyezési 
eljárások során figyelembe kell venni.Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér áthatol az épületeken és 
szemben a villamos térrel kiterjedt objektumoknál nem, vagy csak nagyon költségesen árnyékolható. Az 
alacsonyfrekvenciás mágneses tér ellen a legjobb védekezés a megfelelően nagy védőtávolság 
tartása.Bázisállomások esetén Magyarországon érvényben lévő egészségügyi határértékek:  
900 MHz 4.500.000 µW/m2 
1800 MHz 9.000.000 µW/m2 

A határértékek megállapításakor a különböző kutatási eredményeket vették alapul. A frekvencia 
növekedésével a behatolási mélység csökken, ezért állapítottak meg két értéket.  
Napjainkban a különböző sugárzások ipari alkalmazása (orvosi diagnosztika, ipari szerkezetvizsgálatok, 
élelmiszeripari tartósítások) is egyre inkább elterjedt, ezek esetleges káros hatása azonban lokális. 
Atomerőmű működésével kapcsolatos többletsugárzás havária esetén fordulhat elő. 

 
1.17.6. Hulladékkezelés 
A város területén a kommunális szilárd hulladékok jellemzően ömlesztetten kerülnek begyűjtésre. A 
hulladékkezelési közszolgáltatást 2004 óta a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. A 
kistérségben 2001. június 6 – án került üzembe helyezésre a nógrádmarcali hulladéklerakó, és került 
bezárásra a Balassagyarmat Kóvári telepi (valamint több kisebb környékbeli települési) hulladéklerakó.  
A szelektív hulladékgyűjtés 2002-ben indult meg a településen. Elsőként a papír elkülönített kezelését 
kezdték meg, melyet 2007-től követett a PET palackok házhoz menő szelektív gyűjtése. A szelektív 
hulladékgyűjtésből származó hulladékáramok a Fe-Group Invest Zrt-hez kerülnek hasznosításra. 
2004. évtől került bevezetésre és azóta is működik a családi házas területeken a házi komposztálók 
rendszere. 
A Balassagyarmaton található szennyvíztisztító telep intenzifikálása, felújítása megtörtént és a teljes 
mértékben csatornázott Balassagyarmat mellett Őrhalom, Hugyag, Patvarc települések kommunális 
szennyvizeit is fogadja, tisztítja. A tisztító kapacitása 4500 m3/nap. A tisztítótelepen eleveniszapos 
biológiai tisztítást végeznek biológiai nitrogén és foszfor eltávolításával. 
A szennyvízzel kapcsolatos jövőbeli tervek között szerepel egy biogáz erőmű kialakítása, ahol a 
szennyvíziszap és a zöld hulladék kerül majd feldolgozásra. A biogáz erőmű segítségével metángáz 
keletkezik, melyet energiaként fognak hasznosítani. Ebben az erőműben keletkező 80 C0 -os hővel 
fogják melegíteni többek között a városi strand és a szociális intézmények vizét. Az említettek mellett 
Balassagyarmat tervei között szerepel a szennyvíz csatorna rekonstrukciója is. 
 
1.17.7. Vizuális környezetterhelés 
Az 1.12.4. fejezet részletesen foglalkozik a tájhasználati konfliktusok fajtáival, csoportosítási 
lehetőségeivel. Ezen konfliktusok egyik fajtája a vizuális-esztétikai konfliktus, azaz a vizuális 
környezetterhelés.  
A vizsgálatok irreverzibilis vizuális konfliktust nem tártak fel. A tartós konfliktusok közé sorolhatók a 
roncsolt, felhagyott területek (elsősorban iparterületek) és elhagyott épületek okozta konfliktusok.  
A rendszeres akciók ellenére tartós konfliktusként tekinthetünk az illegális hulladéklerakásból eredő 
konfliktusokra valamint a városon belül rendszeresen jelentkező közterületi károkozások miatti vizuális 
környezetterhelésekre.  

1.17.8. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
A felszín alatti vizet és földtani közeget érintő szennyezések 
1. A felszín alatti vizet és földtani közeget érintő szennyezések kivizsgálását, kármentesítését és 
nyilvántartási rendszerét (FAVI) a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szabályozza. Az Országos 
Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) keretében megkezdődött a földalatti víz és földtani közeget 
veszélyeztető tényleges és potenciális szennyezőforrások számbavétele. Ennek informatikai hátterét a 
Felszín Alatti Víz és a Földtani Közeg Környezetvédelmi Rendszert (FAVI) részeként működő 
Kármentesítési Információs Rendszert (KÁRINFO) adja. Az adatbázis alapján a településen a felszín 
alatti víztesteket érintően az ásványolaj és származékai (benzin, mosóbenzin, kerozin, diesel olaj, 
fűtőolaj, stb.) jelentenek problémát, valamint a perclor etilénnel szennyezett Kőporc egykori 
telephelyének szennyezése jelentős, ahol a kutatófuratok eredményei szerint a talaj 15 méter mélyen 
szennyezett. Mivel a településen hagyományosan meghatározó az ipar szerepe, a múltból származó 
további szennyezések is előfordulnak a városban. 
Szintén potenciális veszély a környezeti elemekre és egyben vizuális konfliktust is jelent- az illegális 
hulladéklerakás, mely a település határában több helyütt megjelenő probléma. 
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A közlekedési és iparterületekről lemosódó csapadékvizek víz- és talajszennyezést okoznak.  
 
Levegőtisztaság, zaj- és rezgésterhelésből adódó konfliktusok 
A levegőtisztaság, zaj- és rezgésterhelésből adódó konfliktusok jelentős része közlekedési eredetű. A 
településen főként az átmenő forgalom okoz környezetszennyezést, mely leginkább az érintett 
lakóterületeken élőket érinti hátrányosan, de a fűtésből eredő légszennyezés is okozhat időszakos 
problémát. 
Az ipari létesítmények környezetterheléséből adódó konfliktusok száma az elmúlt évek környezetvédelmi 
beruházásai és a szigorodó környezetvédelmi előírások miatt jelentős mértékben lecsökkent.  
Fentieken túl konfliktust jelenthet a szórakozóhelyek okozta időszakos zajterhelés. 
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1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM  
 

A fejezet célja, hogy a településen lévő katasztrófavédelmi szempontból jelentős tényezők 
meghatározásra kerüljenek annak érdekében, hogy a fejlesztési célok és irányok meghatározásakor, az 
akcióterületek kijelölésekor egy esetelegesen bekövetkező katasztrófa település szintű kockázatát 
elfogadhatóan alacsony szintre hozhassuk. 

 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 
a) Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
A település közigazgatási területén bánya nem található, viszont a környező településeken több bánya 
is van. Ezek hatásterülete érintheti település közigazgatási határait. Hatásuk hosszú távon 
érvényesülhet.  
b) Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

ADATSZOLGÁLTATÁS FOLYAMATBAN 
c) Földrengés veszélyeztetett területei 
A város mellett húzódik az ország egyik legjelentősebb törésvonala, ami miatt az elmúlt időszakban is 
több esetben volt Richter–skála szerinti 1-3 erősségű rengés a területen.  

 

 

Magyarország szeizmikus zónatérképe (Földrengések következtében 50 év alatt, 10%-os meghaladási valószínűséggel, az 
alapkőzeten várható vízszintes gyorsulás g (gravitációs gyorsulás) egységben).  Forrás GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda 

 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 
A település természetes vizekben gazdag, kiterjedt vízelvezető csatorna-rendszerrel rendelkezik. 
Legnagyobb folyója az Ipoly, ami a település észak-nyugati oldalán húzódik és egyben az ország 
határaként (határfolyó) is szolgál. LKV: -126 cm LNV: 473 cm. A településen az alábbi esetekben kell 
elrendelni a szükséges készültséget:  

I. szint 300 cm-nél,  
II szint: 350 cm-nél,  
III. szint 400 cm-nél.  
A településen több patak is csatlakozik az Ipolyba, melyek a hegyekből lezúduló nagy 

mennyiségű csapadékot vezeti el.  

a) Árvízveszélyes területek 
A város mellett húzódó Ipoly miatt a településen árvízvédelmi veszélyeztetettség áll fenn főleg annak 
ismeretében, hogy határfolyóként a vízfolyás két partjának védekezése nem kezelhető egyben.  
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A folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 74/2014.(XII.23.) BM rendelet 2. sz. melléklete szerint, 
Balassagyarmat I. rendű árvízvédelmi töltések biztonsága a töltés teljes hosszában 1 m, a külterületi 
töltéseken 0,6 m. Az Ipoly folyó védművei megfelelőek csak a készültségi foknak megfelelő 
védekezések elvégzése szükséges.  
A folyó szabályozási munkái az 1970-es évektől gyakorlatilag az ezredfordulóig tartottak. Ennek keretein 
belül, első lépésként, a folyó középvízi medrének korrekcióját végezték el, a kanyarulatok átmetszésével 
növelték meg a folyó vízszállító képességet. A vízfolyás középvízi medrének vízszállító képességét az 
évenkénti előfordulású vízhozamokra méretezték, míg az árvízvédelmi töltéseknél a százévenkénti 
előfordulási valószínűségű árvízszintekre, illetve hozamokra történt a méretezés. A töltéskorona szintje 
belterületen ehhez képest 1 m-el, míg külterületen 0,5 m-el van kiemelve.  
Az elsősorban árvízvédelmi célzatú szabályozást követően - elsősorban a szomszédos állam 
beruházásában - duzzasztóművek és a belvízátemelő szivattyútelepek létesültek. Az Ipoly eddig 
elvégzett szabályozását mindkét fél (magyar, szlovák) befejezettnek tekinti, újabb beavatkozásokat nem 
tartanak indokoltnak. 

b) Belvízveszélyes területek 
Az Ipoly áradásakor jellemzően megemelkedik a belvíz, viszont a 2000-es éve elején elkezdett 
csatornázás következtében, illetve a 2014-től megkezdett patakok mederszabályozását követően s 
belvíz várhatóan nem fog a településen veszélyt jelenteni.  

c) Mély fekvésű területek 
A település északi része a régi Ipoly folyó mederszakaszán. Ez a szabályozás előtti időszakban a folyó 
árterülete, illetve medre volt.  

d) Árvíz és belvízvédelem 
Balassagyarmaton a csapadékvíz-hálózat feltérképezése, tervezése, rendezése és szükség esetén 
kialakítása megtörtént. A 2014-2020-as időszakra vonatkozóan Európai Uniós támogatásból kívánják 
megvalósítani az Ipoly holtág rekonstrukcióját.  
 

 

A településen az árvízvédelmi terveknek 
megfelelően az Ipoly folyó műtárgyainál, illetve 
árterületén a szükséges intézkedések 
megtételét követően a lakott területek nem 
veszélyeztetettek.  
 
 
 
 
 
Nagyvízi meder övezete 
Forrás: Nógrád megye Területrendezési Terve, 2011 

 
1.18.3. Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 

a) Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 
A település az Ipoly-völgy középső részének bal parti területén helyezkedik el. Dél felé határozott 
morfológiai határral különül el, így teraszos völgymedence képét mutatja. A felszín kb. 1/5-e ártér. Az 
abszolút magasság 126 és 180 m között változik. Az alaphegység elsősorban karbon kristályospala, 
amire később főleg oligocén agyagmárga települt. A területen előfordul homokkő, andezittufa és 
lajtamészkő is. A folyó közvetlen közelében, ami a felszín 15 %-a, teraszkavics, lösz és futóhomok 
települt. Kelet-nyugati és rövidebb észak-déli törésvonalak jellemzik.  

b) Mélységi, magassági korlátozások 
A település nyugati szélén található a Balassagyarmati Air Port reptere mely környezetében a polgári 
repülőterekre vonatkozó magassági korlátozás van érvényben.  

c) Tevékenységből adódó korlátozások 
Balassagyarmat lakosságszámából, kiterjedéséből, a településen folytatott széleskörű gazdasági 
tevékenységből adódóan területén a civilizációból eredő katasztrófák igen széles skálája előfordulhat. 
Ezek a katasztrófa típusok alapvetően az emberi tevékenységgel függenek össze, amelyek helytelen 
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emberi beavatkozás, mulasztás, szándékosság, vagy technikai hibák hatására következnek be. A 
katasztrófák mérete jellemzően helyi illetve térségi szintet érintenek. 
A lehetséges veszélyforrások a következők:  

 Közlekedés   
 Kritikus infrastruktúra elemek 
 Küszöbérték alatti gázvezeték műtárgyai  

Közlekedés 
A közigazgatási területen dél-nyugat és észak keleti irányba húzódik a 22. számú főút, melynek elkerülő 
szakasza csak részben készült el 2,9 km hosszan. A még nem elkészült elkerülő szakasz miatt, a 
városon egy részén még keresztülhalad az átmenő forgalom. Így az ott bekövetkezett balesetek 
esetében jóval jelentősebb veszélyeztetettség áll fenn.  
Az áthaladó kamionok közül a veszélyes árut szállító szállítmányokat kell kiemelni.  Az esetlegesen 
bekövetkező balesetek során kiszabaduló veszélyes anyagok akár több száz méteres körzetben is 
veszélyt jelenthetnek az ott élőkre.  
A közlekedés másik nagy területe a kötöttpályás vasúti közlekedés. A településen a 70-es számú Vác-
Balassagyarmat vasútvonal szétágazik Aszód és Ipolytarnóc felé. A városban egy pályaudvar található, 
a vasútvonal 70 km szelvényénél. A forgalom jelentős részét az érkező és a két továbbmenő vonalon a 
rendező vonal adja.  
Összességében megállapítható, hogy a település a közúti és vasúti veszélyes áru szállítása terén 
közepes veszélyezettségnek van kitéve.  
Veszélyes üzemek gyárak  
A településen alsó- és felső küszöbértékű veszélyes üzem nem található, jelenleg küszöbérték alatti 
veszélyes üzemnek minősülő létesítmények a gázvezetékek miatt vannak. 
Egyéb  
A Magyar Gáz Tranzit Zrt. DN 800-as földgázszállító vezetékre telepített mérőállomása található a 
városban.  
FGSZ Zrt. középnyomású vezetékére telepített gázátadó/fogadó berendezés található a város 
közigazgatási területén. 
Külső veszélyezettség  
Balassagyarmat külső veszélyeztető forrásai közé tartozik a Mohi atomerőmű. Figyelembe véve az 
uralkodó szélirányt a település potenciálisan veszélyeztetett. Az város az erőmű 60 km sugarú körébe 
tartozik.  
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1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELYEK 
 

 

Balassagyarmat közigazgatási 
területén nyilvántartott 
nyersanyag bánya nincs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: A Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal nyilvántartása 
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1.20. VÁROSI KLIMA 
 

A klímaváltozás és a települési szinten erre adható-adandó válaszok, a klimatikus adottságokat és 
változásokat is figyelembe vevő integrált településfejlesztés napjainkra az európai gondolkodás szerves 
részé vált, melyet jól bizonyít a 2007-ben elfogadott Lipcsei Charta, a 2008-ban született Marseillei 
Nyilatkozat, vagy a 2010-ben elfogadott Toledói Deklaráció. 
A klímaváltozás napjaink egyik legfontosabb globális kihívása, és nagyrészt egyetértés van a 
tekintetben, hogy ez a változás elsődlegesen antropogén hatások eredménye. A klímaváltozás kihívása 
világszinten szükségessé teszi az üvegházhatású gázok kibocsátásának gyors visszafogását, mivel 
azonban ennek hatása csak hosszú távon érvényesül, a kibocsátások csökkentése mellett egyre inkább 
előtérbe kerül a változó klímához való alkalmazkodás kérdése is. 
 

A városi éghajlat sok szempontból különbözik a tágabb térség éghajlatától. Az urbanizált területek 
beépített felületei jobban felmelegszenek, mint a nem burkolt területek, és a légszennyezés –főként a 
közlekedési eredetű- miatt az üvegházhatású gázok koncentráltan jelennek meg a városi területen és 
tovább növelik a környezet felmelegedését. Ehhez adódnak a fűtésből, gépek használatából, 
közlekedésből származó további hőterhelések, és a vízháztartás felborulásának negatív hatásai (pl. 
levegő páratartalmának csökkenése). Mindezek azt jelentik, hogy a klímaváltozás hatásai a 
településeken fokozottabban jelentkeznek. Az így kialakuló lokális klimatikus helyzetet nevezzük városi 
klímának. A negatív hatások csökkentésével valamint megfelelő településrendezési, városigazgatási és 
objektumtervezési eszközökkel, ezen hatások mérsékelhetők. 
A városon belüli klíma eltérő lehet városrészenként, de akár kisebb egységenként is. Az épületek, utcák, 
terek, parkok mind sajátos klimatikus adottságokkal rendelkeznek, amiket tervezésüknél, használatuknál 
figyelembe kell venni.   
 

Hazánkban 2007-ben jött létre a Klímabarát Települések Szövetsége, melynek célja, hogy 
Magyarországon minél több településnek legyen saját, szakmailag megalapozott klímastratégiája, 
valamint az, hogy elősegítse a klímaprogramok megvalósítását és segítse a települések 
érdekképviseletét klímavédelmi kérdésekben. Balassagyarmat eddig nem csatlakozott a szövetséghez, 
a város területén nem történtek kutatások a városi klímáról és a település nem rendelkezik 
klímastratégiával sem. 
 

A települési klíma vizsgálata 
A település területéről közvetlen éghajlati adatok nem állnak rendelkezésre. A terület elhelyezkedéséből 
adódóan mérsékelten meleg - mérsékelten száraz éghajlatú. A településen –csakúgy, mint az ország 
legnagyobb részén- időnként jelentős károkat okozhat a vihar és a szél. A szélsőséges időjárási 
viszonyokkal jellemezhető napok száma a jövőben várhatóan emelkedni fog, gyakoribbá és hosszabbá 
váló nyári hőhullámok, változékonyabb időjárás, a viharok és jégesők szaporodása, valamint tovább 
csökkenő, rendszertelenebbé váló éves csapadékmennyiség várható. 
Az Ipoly mellett fekvő várost érzékenyen érintheti a folyó összességében csökkenő vízhozama, illetve a 
hirtelen bekövetkező esőzéseket, hóolvadásokat követő árvizek csúcsmagasságának emelkedése, de 
összességében a városi klíma szempontjából kedvező adottság a folyó közelsége. Az Ipolynak ugyan 
nincs városon áthúzódó szakasza, akklimatizáló hatása némileg mégis érvényesül és segíti a város 
légcseréjét is.  
A családi házas, kertvárosi beépítésű városrészek klimatikus viszonyai a városon kívül eső területektől 
jelentős mértékben nem térnek el, de elhelyezkedésüktől függően ezek között is észlelhető különbség. 
Közülük legkedvezőtlenebb helyzetben –fekvéséből adódóan- a déli, délkeleti városrészek vannak.  
Viszonylag kedvező a helyzet a ligetes növényállományba ágyazott lakótelepi részeken is. A városi 
klíma kedvezőtlen hatásai leginkább a belváros zártsorú beépítésű részen érezhetők. A kedvezőtlen 
hatásokat fokozza, hogy a városon átmenő forgalom is jórészt ezt a városrészt érinti. Itt, az intenzívebb 
beépítésű belső városrészekben a burkolt felületek magas aránya és a közlekedésből adódó 
légszennyezettség a többi településrésznél kedvezőtlenebb mikroklímát teremt.  Ezt fokozza az is, hogy 
a városközpont rehabilitációt követően, ezen területek növényállománya még sokhelyütt fiatal, ezért 
helyi klímajavító hatása nem érvényesül.  
Az iparterületek a burkolt felületek magas aránya és a jórészt hiányzó fás növényzet miatt napsütötte 
időben jelentős mértékben felmelegszenek, ezzel növelve a városi hősziget jelenségét.  
 
A településnek a jövőben törekednie kell: 
− a beépítésre szánt területek további növekedésének elkerülésére, 
− a környezetbarát közlekedési módok elterjesztésére, 
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− a városi zöldterületek bővítésére, minőségi fejlesztésére,  
− az alulhasznosított területek megfelelő hasznosítására, 
− a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok változó körülményekhez való alkalmazkodásának 
segítésére, 
− a megelőző és alkalmazkodási intézkedésekkel járó lehetséges negatív társadalmi hatások 
ellensúlyozására, 
−energiatudatos építészet elterjesztésére, 
− a háztartások energiafogyasztásának mérséklésére  
− a víztakarékosság és újrahasznosítási megoldások, újrahasznosítható, környezetbarát 
építőanyagok alkalmazásának elterjesztésére, 
− a lakosok környezettudatosságának fejlesztésére, 
− alacsony szén-dioxid kibocsátású városi tömegközlekedés kialakítására, 
−a helyi igények helyi erőforrások által történő kielégítésére (pl. helyi piac erősítése), 
− a hatékony energiagazdálkodásra (zöldenergiák előtérbe helyezésére). 
 

Balassagyarmatnak a jövőben javasolt elkészítenie klímastratégiáját, melyben a meglévő klímamodellek 
eredményei alapján fel kell tárni a városi klíma várható jövőbeli változását, vizsgálni kell a település 
városi klímaváltozással kapcsolatos sérülékenységét, fel kell tárni a klímát befolyásoló tényezőket illetve 
gazdasági ágazatokat. Ezt követően el kell készíteni a város klímaérzékenységi térképét, meg kell 
határozni az egyes beavatkozásokat igénylő városrészeket és meg kell határozni a szükséges 
beavatkozásokat. Szükség lehet klíma forgatókönyvek felállítására. 
 
Felhasznált irodalom: 
Klímabarát városok kézikönyve, 2011 
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2. HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
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2.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 
 

2.1.1 A folyamatok értékelése, Balassagyarmat és környezetének fejlesztését befolyásoló külső 
és belső tényezők összefoglaló értékelése 
 

A fejlődést a város karakterét meghatározó tényezőket, adottságokat úgy mutattuk be, hogy az időbeli 
változásokból kiindulva a változások érzékelhetők és egyen a várható folyamatok is érzékelhetők 
legyenek. 

GAZDASÁGFÖLDRAJZI HELYZET 
Balassagyarmat az Észak-Magyarországi Régióban Nógrád megye északnyugati részén, a szlovák 
határ mentén fekvő, peremi elhelyezkedésű kisváros. 
A város viszonylag sok települést felölelő kistérsége egy szűkebb (Ipolyszög, Patvarc, Dejtár, Patak, 
Őrhalom, Csitár, Nógrádmarcal, Hugyag, Iliny, Szűgy, Csesztve, Nógrádmarcal) és egy tágabb 
vonzáskörzetre osztható (Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Debercsény, Drégelypalánk, 
Érsekvadkert, Galgaguta, Herencsény, Hont, Ipolyvece, Magyarnándor, Mohora, Nógrádkövesd, 
Szanda, Szécsénke, Terény). A város vonzása korlátozott mértékben a határt is átlépi, érzékelhetően 
főként az Ipolyság-Nagykürtös-Losonc közti zónára terjed ki.  
Balassagyarmat a környező települések közlekedési csomópontjaként Budapesttől 80, Salgótarjántól 50 
km-re helyezkedik el a 22-es főközlekedési út mentén. A legközelebbi autópályától való távolsága 58 
km. Budapest megközelíthetősége ugyanakkor az M2 elkerülő gyorsforgalmi út megépültével sokat 
javult, így gépkocsival mintegy 1 óra alatt elérhető.  
Balassagyarmat a magyarországi településhálózatban iparral rendelkező központi szerepkörű 
tradicionális középvárosi központ. A polgári városfejlődést megelőzően, elsősorban igazgatási, egyházi 
és kulturális központi szerepköre emelte várossá. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarország területi integrálódási sávjai és területeiTERMÉSZETI KÖRNYEZET, TERMÉSZETI 
ERŐFORRÁSOK  

  

Az Ipoly és természetes környezete az egyik 
legjelentősebb turisztikai vonzerő 
 
A napsugárzás évi összege az országos átlag 
alatti 

Balassagyarmat egy észak déli 
integrálódási sáv közelében 
helyezkedik el 

Határon átnyúló vonzáskörzet 
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Az Ipoly Magyarországi vízgyűjtőterülete és vízfolyása 

  

Nyirjesi tavak Nyirjesi vadaspark 

Balassagyarmat természeti erőforrásokban szegény. A termőtalajok minősége közepes. Ásványi 
nyersanyag a közigazgatási terülten nem található.  

Viszont fontos természeti erőforrás a városi környezet minőségét befolyásoló Ipoly és természetes 
környezete, a környék természeti értékei. 
A napsugárzás évi összege az országos átlag alatti. 
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A domborzati térkép 10 m-es 
rétegvonalai szemléltetik, 
hogy a települési terület az 
Ipoly árterülete felé lejt. 
Ugyanakkor a 10 m-en belüli 
terepmozgások, amik ezen a 
sémán nem láthatók, a 
települési terület északi 
részén egy árvizektől 
mentesített dombhátot 
jelöltek ki, melyre települt a 
történelmi időkben a város. 
Ez biztosította, hogy a 
települést nem érték el az 
árvizek.  Az Ipoly árterülete 
elsősorban északra terjedt ki. 

 

 

 
 
 

Balassagyarmat domborzata a 10 
m-es rétegvonalak alapján.  

GAZDASÁGI SZERKEZET VÁLTOZÁSA 
Balassagyarmaton nagyipar az első országos szintű intenzív iparfejlődés időszakában (1867-1917) nem 
alakult ki. Jelentős tőkebeáramlás soha nem történt a térségbe. A mezőgazdasági feldolgozóipar még a 
II. világháború végén is inkább manufakturális, mintsem korszerű nagyipari jellegű volt. A szocializmus 
idején főként kis- és legfeljebb közepes üzemeket telepítettek a térségbe, de azokat is döntően az 1970-
es évektől. Nagyobb betelepített ipari üzemnek a Balassagyarmati Kábelgyár számított. Jellemzően 
viszonylag korszerű, jelentősebb feldolgozóipari és kisebb szolgáltató vállalatok fejlesztése történt. 
Az 1980-as évek közepétől jelentkező válság, majd az 1989-től kiteljesedő gazdasági krízis nem okozott 
a salgótarjánihoz hasonló mély sokkot a térségben, a kibontakozás is gyorsabb ütemben történt, mint 
általában a nagyipari térségekben.  
 

Gazdasági szervezetek és a gazdaság szerkezete 2011 (KSH) 
 Vállalkozások ágazati megoszlása 

 

Mező-erdő-
vadg. 

ipar építőipar szolgáltatá-
sok 

% % % % 

Észak-magyarországi 
régió 

4,3 8,4 10,0 77,3 

Nógrád megye 4,3 8,7 10,8 76,2 

Balassagyarmati 
kistérség 

4,7 8,3 10,1 76,9 

Balassagyarmat 1,8 6,8 7,4 86,6 

 

A gazdaság ágazati megoszlásában a szolgáltatási szektor dominál. A mező és erdő, vadgazdálkodás 
jelentősége csekély. Az ipar részesedése még a kistérségi összehasonlításban is alacsony. 
Balassagyarmat idegenforgalma az összes mutatót nézve nem jelentős. Szálloda jelenleg nem működik 
a városban. A jövőbeni fejlesztési célok között szerepeltetni kell, hogy a telephelykínálat növekedjen, 
azaz terület-előkészítési feladatokat kell előirányozni. Továbbá az idegenforgalomban el kell érni a 
tartózkodási idő növelését. 
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A turisztikai helyzet területi összehasonlítása 2012. július (KSH) 

2012 kereskedelmi 
szállás fh 
/1000 lakos 

szállodai 
férőhelyek 
aránya % 

vendégéj 

/1000 
lakos 

átlagos 
tartózkodási idő 
(éj/vendég) 

 

Nógrád megye 18,6 22,2 476 2,3 

Balassagyarmati 
kistérség 

9,1 11,6. 277 2,7 

Balassagyarmat 7,9 0 178 1,6 

Munkanélküliségi adatok és jövedelmek (2012. dec.) 
adatsorok 

Balassa-
gyarmat 

Balassa- 
gyarmati  
kistérség 

Nógrád 
megye 

Észak-
magyaro 
 régió 

 

SZJA –t fizető 
népesség/ezer lakos 
(fő) 

472 445 419 423 

SZJA alapot képező 
éves jövedelem egy 
állandó lakosra vetítve 
eFt/év  

886 736 652 684 

Regisztrált 
álláskeresők aránya a 
munkavállalási korú 
népességből %  

8,6 11,5 15,3 16,6 

180 napon túli 
munkanélküliek közül 
nő %  

56,2 52,5 51,0 52,8 

Álláskeresőkből 
szellemi foglalkozású 
%  

28,3 17,2 13,1 13,3 

Álláskeresőkből 
pályakezdő % 

14,1 13,3 11,8 12,3 

Összességében megállapítható, hogy a városban a jövedelmi viszonyok és a munkanélküliség mértéke 
az összehasonlítás alapján kedvezőnek mondható. Sajnos a szellemi foglakozású és a pályakezdő 
álláskeresők száma viszont magas. A jövőben a népességmegtartó képesség javításának egyik fontos 
eleme a szellemi foglalkozásúak és a pályakezdők munkához segítése. 

NÉPESSÉGI VISZONYOK VÁLTOZÁSA 

 

1870 6 307 fő 

1880 6 654 fő 

1890 7 517.fő 

1900 8 395 fő 

1910 10 800 fő 

1920 11 367 fő 

1930 11 551.fő 

1941 11 687 fő 

1949 10 831 fő 

1960 12 437 fő 

1970 13 259 fő 

1980 17 259.fő 

1990 17 712 fő 

2001 17 794 fő 

2011 16 397 fő 

2013 15 857 fő 

A népesség változása 1870 és 2013 között. 

Mind országosan, mind Balassagyarmatra is jellemző az elöregedés: a gyermek korosztály (0-14 év) 
létszáma folyamatosan csökken és lényegesen elmarad a nyugdíjasok – folyamatosan növekvő – 
arányától. Ez különösen akkor feltűnő, ha figyelembe vesszük, hogy 2001-es arányt is.  

Népesség főbb korcsoportok szerint 2011 (KSH) 



BALASSAGYARMAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS                                                                           2015       VÁTERV95 

124 

   

 0-14 éves 
% 

60-x éves 
% 

Vitalitási 
index 

(100 fő 60-x 
évesre jutó 0-

14 éves) 

2001 2011 2001  2011 2001 2011 

Balassa 
gyarmat 

17,0 12,6 17,0 23,7 1,0 0,53 

Balassa 
gyarmati 

kistérség 

 13,9  24,4  0,57 

Nógrád 
megye 

 14,5  25,2  0,58 

Balassagyarmat 2011 és Nógrád megye 2011 évi korfája 

A népesség iskolázottsági szintje  

Balassagyarmat a megyeinél összességében jobb mutatókkal rendelkezik, sőt, az érettségizettek és 
felsőfokon képzettek arányával meghaladja a kistérségi és a megyei átlagot. Viszont kedvezőtlennek 
mondható az általános iskola egy osztályát sem végzettek aránya. 

Iskolai végzettség a megfelelő korú népesség arányában 2011-ben (KSH) 
 1 évet sem 

végzettek 
7-8 évet 
végzettek 

középfokú 
végzettek 
érettségi nélkül 

érettségizettek egyetemet, 
főiskolát 
végzettek 

vonatkozó 
népesség 
összesen 

fő % fő % fő % fő % fő % fő % 

Balassagyarmat 220 1,4 4783 31,0 2 830 18,3 5 271 34,1 2 344 15,2 15 448 100 

Balassagyarmati 
kistérség 

581 1,5 15 231 40,3 8 143 21,5 10 066 26,7 3 800 10,0 37 821 100 

Nógrád megye 2 458 1,3 83 562 44,1 39 332 20,7 46 456 24,5 17 866 9,4 189 674 100 

A fentiek alapján településkötődés erősítése és a népességviszonyokban az elöregedési folyamatok 
fékezését célul kell kitűzni 

KÜLSŐ POLITIKAI TÉNYEZŐK TELEPÜLÉSI SZEREPKÖRÖK VÁLTOZÁSA 
Balassagyarmat települési szerepkörének változása a történelmi múlttal, a külső politikai tényezőkkel 
szoros összefüggést mutat.  
A települési szerepkörének csúcspontja volt, amikor a vármegye székhelye volt. 
Szerepkörének mélypontját a trianoni határok kijelölése jelentette. Reménykeltő az EU csatlakozást 
követően az országhatárok elválasztó jellegének csökkenése. Részben kezdi visszanyerni északi 
vonzásának területeit. 
A határ menti elhelyezkedés, illetve az 50-es évek településpolitikájának következtében a város 
fejlődése tudatosan megakadt. Salgótarján megye székhelyének kijelölése, ennek következménye lett. 
Ennek előnyei voltak, a kisvárosias települési karakter megőrződött, és a kulturális centrum jellege 
megerősödött. 

INFRASTRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK  
Az infrastruktúra-ellátottság színvonala (a fogalmat tágan értelmezve) a város működését, a városlakók 
életkörülményeit nagymértékben minősíti, ill. meghatározza.  

Balassagyarmat közlekedési megközelítési viszonyaiban jelentős változást jelentett a 22. sz. országos 
főút belvárost elkerülő szakaszának részbeni kiépítése. Ennek továbbfejlesztése az elkövetkezendő 
évek fontos feladata. Ugyanígy a déli teherforgalmi út kiépítése is a város belső életének 
zavartalansága, de a gazdasági terültek mainál kedvezőbb megközelítése miatt is fontos fejlesztési cél. 

Balassagyarmat közműellátottsága összességében kedvező színvonalú, annak ellenére, hogy vannak 
még ellátatlan terültek. 2011-ben a közműolló 2,6 volt, ami azt jelenti, hogy ivóvízzel ellátott lakások 
aránya csak 2,6 -al magasabb, mint a csatornázott lakások aránya. (ivóvízzel ellátott lakások aránya 
98,7%, csatornázott lakások aránya 96,1%) 

BALASSAGYARMAT INTÉZMÉNYI ÉS LAKÁSELLÁTOTTSÁGA 
Óvodai, általános iskolai ellátottság megfelelő. A középiskolák ellátó körzete a kistérségen is túlnyúlik. 
Kulturális intézményei közül kiemelkedő a sajátos kultúrát bemutató Palóc Múzeum, melynek 
idegenforgalmi vonzereje meghatározó. 
Bölcsődei és egészségügyi alapellátása jó. Kórháza ugyan nem kiemelt státusú, de adottságai révén és 
a fejlesztési törekvések alapján is a jövőben európai szintű egészségügyi intézménnyé válhat. 
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Szociális intézményei jól működnek, de a jövőben várható időskorúak számának növekedésére 
számítva a kapacitásokat növelni kell. 
 

Balassagyarmat lakásállománya a lakott üdülőkkel együtt 2011-re 6700 db. volt. Az üres lakásokat 
levonva egy lakásra eső háztartások száma 1,04 háztartás/lakás, ami azt jelzi, hogy száznál több olyan 
lakás van, ahol több háztartás él együtt. Az újonnan épülő lakások nagysága (minősége) jó, az új 
lakások többsége a 3 és 4 szobás vagy annál nagyobb kategóriába esik. 2011-ben az átlagos 
lakásnagyság Balassagyarmaton 2,8 szobás. Az önkormányzati tulajdonú lakások száma kevés, annak 
ellenére, hogy a területi összehasonlításban a legmagasabb. Kívánatos lenne a bérlakás állomány 
növelése, a fiatalok Balassagyarmaton tartásának, ill. ide vonzásának erősítése, különösen a közeljövő 
demográfiai és foglalkoztatási viszonyaiban várható változások (nagyszámú munkaerő nyugdíjba 
vonulása, elöregedés gyorsulása) következményeinek mérséklése érdekében. 

Balassagyarmat lakásállománya a KSH 2011-es népszámlálás alapján 
 lakásnagyság 

 

1 szobás 2 szobás 3 szobás 4-x szobás 

db % db % db % db % 

Balassa-gyarmat 435 6,5 2543 38,0 2346 35,0 1376 20,5 

Kistérség  957 5,7 5569 32,9 6421 37,9 3986 23,5 

Nógrád m. 7 932 8,9 33 944 38,1 30 442 34,2 16 866 18,9 

Balassagyarmaton egy lakásban átlagosan 2,62 fő lakik, a korábbi évtizedekhez képesti folyamatos 
csökkenés javulásként, a túlzsúfoltság mérséklődéseként értékelhető, Az egy szobára jutó népesség 
0,81 fő. A lakásállomány mindössze 93,4 %-a lakott, sok, a lakásállomány 6,6 %-a (440 db) a lakatlan 
lakás.  

BALASSAGYARMAT ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁGA 
Összességében elégséges a belterületi zöldfelület és ezen belül is a gondozott park, bár a meglévő 
parkok fenntartása is gondot okoz a városnak. Hiányként említhető, hogy a belterületi zöldfelületek nem 
kacsolódnak egymáshoz és a külterületi erdőfelületekhez. Hiányzik a belterületi határ menti és a 
gazdasági területeket és a lakó területeket elválasztó védőzöld. 

BELSŐ ÉRDEKVISZONYOK 
Az identitáserősítés szellemi összetevői az összetartó, szolidáris társadalomban, az erős 
lokálpatriotizmusban és a közös történelmi múlt értékeinek, hagyományainak, kultúrájának védelmében 
nyilvánulnak meg. Balassagyarmatban erős a hagyomány iránti tisztelet. A történelmi múltban kivívott 
megtisztelő városi cím tartás ad az itt élőknek. 
A belső érdekviszonyokat tükrözik a városrészek közötti társadalmi feszültségek mélysége. A 2011 évi 
statisztikai elemzések szerint a városrészek közötti különbségek jelentősek, különösen a lakások 
komfortfokozatát, a vitalitási indexet, az iskolai végzettséget nézve. A problématérképeken mutatjuk be 
részletesen az eltéréseket.  
Balassagyarmat külső megítélése, mind a népességmegtartó képesség, mind a gazdasági 
szervezetekre gyakorolt vonzás szempontjából fontos tényező. A város külső megítélése a történelmi 
időkben kedvezőbb volt, mint napjainkban, de a rendszerváltás óta a változás pozitív tendenciát mutat. 

TULAJDONVISZONYOK  
Az önkormányzati forgalomképes vagyon az új fejlesztések lehetőségeit erősen befolyásolja. 
Balassagyarmat Önkormányzatának 3 188 686,684 Ft értékű forgalomképes vagyona van, melyek a 
fejlesztéseknél felhasználhatók. 

A VÁROS FEJLŐDÉSÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK TÉRBELI VETÜLETE 
Balassagyarmat települési területének területfelhasználását a történelmi múlt, a táji adottságok és a 
közlekedési kapcsolatok alakították. A Nógrád medencei elhelyezkedés, az Ipoly, a környező hegységek 
közelsége, a Dunamenti és az Ipoly menti közlekedési lehetőségek, regionális központi helyként jelölték 
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meg a település területét. A város települési területe kompakt, tömör egységet alkot, melynek központi 
és legrégebben kiépült részei a mai 22. sz. út mentén kétoldalt, illetve az Ipoly és a vasút által határolt 
terülten helyezkednek el. Idővel a város növekedésével a vasúttól délre eső területek is beépültek, 
szabályosabb jellegű telkes lakótelkekkel. Az iparterültek ettől délre és nyugatra helyezkednek el, 
egyrészt a vasútvonalhoz kapcsolódva, másrészt a Szügyi út mentén. Az iparterültek környezetvédelmi 
szempontból kedvező elhelyezkedésűek, nem esnek az észak-nyugati széljárás vonalára, és így nem 
szennyezik a város lakóterületeit. 

A város települési szerkezetének meghatározó elemei a vasútvonal, a 22. sz. országos főút és a 
környező településekkel összekötést teremtő összekötő utak. Szlovákiával egyetlen Ipolyon átvezető híd 
köti össze. A város törekvése volt, hogy a 22 sz. főút a történelmi városrészt kerülje el. Napjainkra ez 
részben megvalósult. Ugyancsak fontos törekvés, hogy kiépüljön az iparterülteket összekötő és a 
városközpontot elkerülő gyűjtőút gyűrű. Ennek kiépítése még a jövő fejlesztési feladata. 

A Városközpontban az elmúlt fejlesztési ciklusban végrehajtott rehabilitációs beavatkozások 
nagymértékben javították a történelmi városrész környezeti értékeit. A jelenlegi belterületen mindig 
találhatók elhanyagolt, szlömös terültek. 
Balassagyarmat központi részei jellegzetes kisvárosias építészeti értéket hordoznak. Bár a műemlékek 
száma nem magas, da az önkormányzat által védett terület kijelölésre került, melyen belül nemcsak az 
utcakép, de a települési utcahálózat is védelemre érdemes. Ezen kívül jelentős helyileg védett épület 
van, melyek védelme csak akkor lehet hatékony, ha felújításukra a tulajdonosok támogatást kapnak, 
illetve a velük érintkező közterültek is megújulhatnak. 
 
2.1.2 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés területi korlátai és lehetőségei 
 

A településfejlesztési gátjait elsősorban védendő természeti környezet adja. Ezek: 
-- az Ipoly és árterülete, 
-- a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe, 
-- a természetvédelmi terület, 
-- a meglévő nagyobb összefüggő erdőterületek, 

 

A fejlesztés, rendezés hálózati, területi korlátai, lehetőségei 
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A településfejlesztési művi fizikai korlátai: 
-- a 22. számú országos főút jelenlegi és tervezett nyomvonala, 
-- a tervezett iparterületi út nyomvonala, 
-- a vasút nyomvonala, 
-- valamint a települési területről induló és a környéki település felé vezető mellékutak, illetve összekötő 

utak. 
A településfejlesztési lehetőségeit, a kialakult úthálózathoz kacsolódó területek adják. Ezek: 
-- a vasút vonal és a 22. sz. út tervezett nyomvonala közötti terülte kihasználása, egyrészt a nyugati 

Úkóvár felett, illetve a városközpont felett, 
-- a Csesztve felé vezető út két oldala a meglévő gazdasági terültekhez kapcsolódva, 
-- a Mohora felé vezető út két oldala a meglévő gazdasági terültekhez kapcsolódva. 
A felsorolt fejlesztési lehetőségeket a településrendezési távlati rendezési összefüggésekkel 
összehangoltan kell előirányozni. A város számos problémáját az újabb gazdasági terültek 
előkészítésével és e terültek betelepítésével, azaz munkahely-teremtéssel lehet megoldani. 
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2.2 SWOT ANALIZIS 
 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a város egészétre vonatkozó megállapításokat 

 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

T
Á

R
S

A
D

A
L

O
M

 

-- A középfokú és a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya megyei és kistérségi 
összehasonlításban magas. 
-- A munkanélküliségi mutatók megyei és kistérségi 
összehasonlításban kedvezőek. 
-- A foglalkoztatottsági mutatók megyei és 
kistérségi összehasonlításban kedvezőek. 
-- Etnikailag és kulturálisan sokszínű a lakosság. 
-- A jövedelmi mutatók megyei és kistérségi 
összehasonlításban kedvezőek. 
-- Erős a lokálpatriotizmus és civil aktivitás. 
-- A szegregáció ma még nem jelentős. 

-- Csökken a népesség. 
-- A vitalitási index alacsony, elöregedő a lakósság, 
kedvezőtlen kórfa. 
-- A vitalitási index alacsony, elöregedő a lakósság, 
kedvezőtlen kórfa. 

 

G
A
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D
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S
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-- A szolgáltatási szektor aránya magas. 
-- Az idegenforgalmi vonzerők jelentősek. 
-- Nem egyoldalú a gazdaság szerkezete. 
-- Kedvező a méret szerinti vállalkozói szerkezet. 

-- Az ipari és építőipar részesedése a gazdaságon 
belül megyei és kistérségi összehasonlításban 
alacsony. 
-- Az idegenforgalmi mutatók rendkívül 
kedvezőtlenek (nincs szálloda, az átlagos 
tartózkodási idő alacsony). 
-- Gyenge a vállalkozások innovációs készsége. 
-- A mezőgazdasági termékfeldolgozás helyben 
csekély. 
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-- Közművelődés lehetőségei kiválóak. 
-- Az oktatási-képzési intézményrendszer, jelentős 
térségi vonzással rendelkezik. 
-- Jól kiépült, jelentős területi hatókörű 
egészségügyi és szociális ellátórendszer működik a 
városban. 
-- A közműolló alacsony, a közművesítettség szintje 
Nyírjest kivéve teljeskörű. 
-- Alacsony a komforthiányos lakások aránya. 

-- A város megközelítési viszonyai nem a 
legkedvezőbbek. 
-- Hiányoznak a kerékpárutak. 
-- Hiányzik a gazdasági terülteket összekötő és 
közvetlen külső kapcsolatot biztosító déli elkerülő 
út. 
-- A 22. sz. főút teljes elkerülő szakasza még nem 
épült ki. 
-- Különösen a városközpontban nagy a 
gépjárműparkolók hiánya. 
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-- A történelmi hagyományok erősek. Jellegzetes a 
kisvárosias hangulatú településkép, mely turisztikai 
vonzerőt is jelent. 
-- Megújultak a városközpont közterületei. 
-- Sok a védett és védelemre érdemes települési 
rész. 
-- A Nyírjesi üdülőterület vonzó környezeti 
adottságokkal rendelkezik. 
-- A városban sok a közpark terülte és a zöldfelület. 
-- A közigazgatási terülten belül sok az erdősített 
terület. 
-- A közigazgatási terülten belül sok az erdősített 
terület. 

-- Sok a rehabilitációra szoruló épület. 
-- A 22. sz. főút elkerülő szakasza még hiányos, így 
a teherforgalom a város belső területit érinti. Ennek 
következtében a közlekedésből származó 
környezetterhelés magas. 
-- A városi zöldfelületek egy része elhanyagolt. 
-- A külterületen elhanyagolt, a belterületen néhány 
alacsony minőségű környezet található (Újkóvár, 
Madách liget, Nógrádi lakótelep). 
-- Több helyen hiányzik a gazdasági és a 
lakóterülteket elválasztó puffer zöldfelületi sáv. 

 

T
Á

R
S

A
D

A
L

O
M

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

-- Ha sikerül mérsékelni országos népesség-
politikának, a népességcsökkenést, helyi szinten is 
eredményesebb lehet a beavatkozás, nevezetesen 
munkahelyek telepítésével, a környezeti minőség 
további javításával, az ellátottsági viszonyok 
fejlesztésével, egészségesebb népesség struktúra 
alakulhat ki. 
-- Az országos roma felzárkóztatási programok 
segíthetnek a helyi szegregációs tendenciák 
megállításában. 
-- Az országos lakástámogatási programokkal a 
fiatalok elvándorlásának fékezése is hatékonyabb 
lehet. 

-- Ha nem lesz sikeres az országos népesség és 
család politika, Balassagyarmaton sem sikerülhet a 
népesség csökkenés megállítása. 
-- Ha nem lesz hatékony az országos roma 
felzárkózatási program, a szegregáció be fog 
következni. 
-- Ha nem lesz hatékony az országos lakáspolitikai 
támogatás, a városban nehezebben lesznek 
megtarthatók a fiatalok. 
-- Ha politikai közeledés nem, esetleg távolodás 
következik be, a balassagyarmati szlovákiai 
kapcsolatok is elsorvadhatnak. 
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-- Az országos lakástámogatási programokkal a 
fiatalok elvándorlásának fékezése is hatékonyabb 
lehet. 
-- Ha a nemzetközi kapcsolatokban a politikai 
közeledés a szlovák kormánnyal erősödik, a 
határon átnyúló balassagyarmati kapcsolatok is 
hatékonyabbak lehetnek. 
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-- Ha az országos oktatási programokban a 
gazdaság igényeit szemelőtt tartó képzések 
felerősödnek, a képzettségi viszonyok kihasználása 
a gazdaság fejlesztésében helyben is éreztetheti 
jótékony hatását. 
-- Ha hazai turizmus forgalma, illetve a 
Magyarország iránti idegenforgalmi érdeklődés 
tovább erősödik, és sikerül a környékkel 
együttműködve a turisztikai kínálatot kibővíteni, a 
városban a jelenlegi alacsony érdeklődési színt 
meghaladható lesz. 
-- Ha az országban a gazdasági fellendülés tartós 
lesz, a tartalék gazdasági terültek felhasználására 
is sor kerülhet. 

-- Ha a hazai mezőgazdasági termék előállítás nem 
kap kellő támogatást, nem sikerül helyi 
mezőgazdasági termékeket előállítani, és helyi piaci 
kínálatot létrehozni. 
-- Ha az országban a gazdasági fellendülés tartós 
lesz, a tartalék gazdasági terültek felhasználására 
is sor kerülhet. 

 

IN
F

R
A

S
T

U
K

T
Ú

R
A

 

-- Ha a nemzetközi kapcsolatokban a politikai 
közeledés a szlovák kormánnyal erősödik, a 
szlovákiai vonzáskörzet kibővülhet és az intézményi 
ellátásban, szolgáltatásokban, kereskedelemben ez 
kihasználható lesz. 
-- Ha központi támogatás is elérhető a kórház 
magas színvonalú és nagy hatókörű intézménnyé 
lesz fejleszthető. 
-- Ha a központi költségvetésben és a fejlesztési 
támogatásban egyre erősödik, a lakások 
korszerűsítésére, az energetikai hatékonyságra 
fordítható eszközök mennyisége, ez 
Balassagyarmaton is erősítheti a helyi 
törekvéseket. 
-- Ha az országos beruházások között szerepelhet 
22. sz. főút hiányzó elkerülő szakaszának kiépítése, 
annak sokirányú kedvező hatása lesz a mind a 
gazdaságra mind a város népességcsökkenésének 
mérsékléséra. 
-- Ha fejlesztési támogatások elnyerhetők kerékpár-
utak hálózatának kiépítésére, gépjárműparkolók 
építésére, az a környezeti állapotok javulását, a 
településben élők élet-minőségét javítani fogja. 
-- Ha fejlesztési támogatások elnyerhetők a 
szennyvíztisztító telepen bióerőmű létesítése, a 
város energiaellátottsága javulni fog. 

-- Ha politikai közeledés nem, esetleg távolodás 
következik be, nem sikerül kihasználni a 
természetes vonzáskörzet adta ellátás 
fejlesztésében, kereskedelemben rejlő előnyöket. 
-- Ha fejlesztési támogatások hiányában nem 
sikerül a kerékpárutak hálózatának kiépítése, és 
ezzel a közlekedésből származó környezetterhelést 
csökkenteni. 
-- Ha a 22. sz. országos út hiányzó elkerülő 
szakasza nem tud megépülni, mert a központi 
költségvetés nem finanszírozza. 
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-- Ha fejlesztési támogatások nyerhetők a 
magántulajdonban lévő történelmi építészeti 
örökséget hordozó épületek rehabilitációjához, és 
az épületeket élő publikus funkciókkal meg lehet 
tölteni, a város arculatában további kedvező 
változásokat lehet elérni, mely az itt lakók városi 
kötődését és a város turisztikai vonzóképességét 
javítani fogja. 
-- Ha fejlesztési támogatások nyerhetők a gyalogos 
közterületeket további bővítésére, a város sajátos 
arculata megőrizhető és még vonzóbbá lesz tehető. 
-- Az országos erdőfejlesztési program 
támogathatja a kül-, és belterületi zöldfelületek 
hálózattá fejlesztését. 
-- Ha a központi költségvetésben megjelenik a 

-- Ha nem sikerül a városrészeket és lakóépületeket 
fejlesztési támogatások hiányában megújítani. 
-- Ha nem sikerül az elhanyagolt városi terülteket 
felszámolni, illetve megújítani, fejlesztési 
támogatások hiányában, mert ez a város külső 
megítélését rontani fogja. 
-- Ha nem sikerül az éghajlatváltozásra felkészülni, 
további zöldfelültek telepítésével, az ehhez 
szükséges fejlesztési és elvi támogatások 
hiányában. 
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börtönök fejlesztési programja, melyet nemzetközi 
kötelezettségek is előírnak, megyei börtön 
funkcióválása (múzeum, szálloda, kulturális 
intézmények) megtörténhet és a város egy további 
turisztikai vonzerővel fog rendelkezni. 
-- Ha fejlesztési támogatások nyerhetők az Ipoly-
parti rekreációs terültek kiépítésére, a lakosság 
életminősége javítható lesz, illetve egy új turisztikai 
vonzerő fog kiépülni. 
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2.3 PROBLÉMATÉRKÉPEK 
 

Az alábbiakban a problémák halmozódását két szinten vizsgáltuk. Egyrészt társadalmi szinten, másrészt 
fizikai, környezeti szinten.  
A társadalmi szintű problémahalmozódást városrészenként, illetve azon belül statisztikai körzetenként 
vizsgáltuk. Az elemzéshez felhasználtuk a rendelkezésre álló statisztikai adatokat, mégpedig a 
társadalmi jellegű problémák területi halmozódása alapján. A módszer lényege: 
A statisztikai adatok körzeteit a városrészek további bontásával állítottuk elő, városszerkezeti határok, 
illetve az egymástól jelentősen eltérő beépítési, használati karakterek alapján. E területekre kaptuk meg 
a Statisztikai Hivatal által összeállított 2011. évi népszámlálási adatsorokat, természetesen a városrészi 
és a városi átlagok feltüntetésével. 
Hét mutatósort választottunk ki, és az összegezhetőség érdekében az értékeket azonos nevezőre 
hoztuk, pontozással. A pontozást egy-egy soron belül úgy határoztuk meg, hogy a városi átlagot „0” 
értékkel szerepeltettük, a legjobb illetve a legkedvezőtlenebb értéket +5, illetve -5 pontként rögzítettük. 
Az így kijelölt három pontra helyezett két-két lineáris összefüggéssel (0 és +5 között, illetve a 0 és -5 
között), határoztuk meg az egyes statisztikai adatok pontszámait. 
Adatsoronként a +5 értelmezését az alábbi táblázat mutatja be. (minden adatsornál az átlag a 0 érték) 
 

A problématérképen látható következtetések: 
-- A vitalitási indexet nézve megállapítható, hogy a Déli városrészben a lakósság erősen elöregedett. A 

külterületen viszont sok gyermek születik. De ez estben mérlegelni kell, hogy a külterületen lakók 
száma csak 64 fő, míg a Déli városrészben 4875 fő. 

-- A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők számát nézve a legkedvezőbb helyzetben a 
Déli városrész van, mert itt relatív alacsony az kevés iskolát végzettek száma, míg a külterületen kívül 
kedvezőtlen mutatóval rendelkeznek a Városközpontban és az Észak-nyugati városrészben lakók. 

-- A felsőfokú végzettséggel rendelkezők legtöbben a Városközpontban és a Déli városrészben, míg a 
legkevesebben az Észak-nyugati városrészben. Érdekes, hogy külterületen a városi átlagnál többen 
rendelkeznek felsőfokú végzettséggel. 

-- A legkevesebb alacsony komfortfokozatú lakás az Észak-keleti városrészben található, míg a legtöbb 
külterületen. 

-- Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a külterületen és az Észak-nyugati 
városrészben a legmagasabb, míg a legalacsonyabb az Észak-keleti városrészben. 

-- A legtöbb foglalkoztatott az előzőekkel összefüggésben az Észak-keleti városrészben található, a 
legkevesebb a külterületen. 

-- A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya az előzőekkel azonos helyzetet mutat. 

Az összesített értékelést az alábbi táblázat érzékelteti, ahol a sorrend látható. 
Sorrend 2011 Pontszám 2011 Körzet jele Körzet megnevezése Pontszám 2001 Sorrend 2001 

1. +19,96 C Észak-keleti városrész 11,27 2. 

2. +4,38 D Déli városrész 3,2 9. 

1.1 +2,81 A Városközpont 5,51 6. 

2. -9,88 B Észak-nyugati városrész 4,04 8. 

5. -18,95 E Külterület 6,09 5. 

 

                                                
1 A 2011-es sorrend 2001-eshez viszonyított javulását – ha a változás meghaladja a két fokozatot – zöld, romlását narancs szín jelzi. 

 
Adatsorok témái 

 
Maximális statisztikai értékek 
pontminősítése 

 
Minimális statisztikai értékek 
pontminősítése 

1. vitalitási index +5 -5 
2. legfeljebb általános isk. végzettséggel rendelkezők 
száma 

-5 
Az alacsonyabb adat a kedvezőbb 

+5 

3. felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

+5 -5 

4. alacsony komfort fokozatú lakások aránya -5 
Az alacsonyabb adat a kedvezőbb 

+5 

5. rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

-5 
Az alacsonyabb adat a kedvezőbb 

+5 

6. foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

+5 -5 

7. foglalkoztatott nélküli háztartások aránya -5 
Az alacsonyabb adat a kedvezőbb 

+5 
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A társadalmi feszültségek értékelése városrészenként (2011. KSH) 

A STATISZTIKAI MUTATÓK 
MEGNEVEZÉSE 

ÉRTÉKEK 
JELLEGE 

VÁROSRÉSZEK ADATAI VÁROS EGÉSZÉMEK 
ADATAI 

A B C D E ÁTLAG MAX. MIN. 

VITALITÁSI INDEX adat 0,64 0,57 0,57 0,42 1,98 0,53 1,98 0,42 

pont-szám +0,38 +0,14 +0,14 -5 +5 0 +5 -5 

LEGFELJEBB ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK 
SZÁMA 

adat 17,9 16,6 11,0 7,3 44,2 12,4 44,2 7,3 

pont-szám -0,86 -0,66 +1.37 +5 -5 0 -5 +5 

FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK A 25 
ÉVES ÉS IDŐSEBB NÉPESSÉG 
ARÁNYÁBAN 

adat 20,5 15,7 17,7 19,6 19,0 18,6 20,5 15,7 

pont-szám +5 -5 -1,55 +2,63 +1,05 0 +5 -5 

ALACSONY KOMFORT FOKOZATÚ 
LAKÁSOK ARÁNYA 

adat 6,3 2,8 2,0 3,4 52,0 3,6 52,0 2,0 

pont-szám -0,28 +2,5 +5 +0,63 -5 0 -5 +5 

RENDSZERES 
MUNKAJÖVEDELEMMEL NEM 
RENDELKEZŐK ARÁNYA AZ AKTÍV 
KORUAKON BELÜL 

adat 40,0 45,9 34,2 36,9 53,8 38,0 53,8 34,2 

pont-szám -0,63 -2,5 +5 +1,45 -5 0 -5 +5 

FOGLALKOZTATOTTAK ARÁNYA A 15-
64 ÉVES NÉPESSÉGEN BELÜL 

adat 57,2 51,1 60,2 56,9 46,2 57,3 60,2 46,2 

pont-szám -0,05 -2,61 +5 -0,18 -5 0 +5 -5 

FOGLALKOZTATOTT NÉLKÜLI 
HÁZTARTÁSOK ARÁNYA 

adat 37,7 39,7 33,7 36,5 46,2 36,2 46,2 33,7 

pont-szám -0,75 -1,75 +5 -0,15 -5 0 -5 +5 

PONTSZÁMOK ÖSSZESEN +2,81 -9,88 +19,96 +4,38 -18,95 
   

   

VIZSGÁLT KÖRZETEK A B C D E    
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LAKÓNÉPESSÉG fő.  3 359 2 262 5 837 4 875 64   
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Vitalitási index szerinti területi különbségek Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
arányának területi különbségei 

 

  

Felsőfokú végzettségűek területi különbségei Az alacsony komfortfokozatú lakások arányának területi 
különbségei 

 

  

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
arányának területi különbségei 

Foglalkoztatottak arányának területi különbségei 
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A problématérkép alapján jelölhetők ki a társadalmi 
szempontú beavatkozási területek. A problématérkép 
alapján megállapítható, hogy igen jelentősek a 
különbségek az egyes városrészek, között. Az 
összesített mérlegelés segít az akcióterületek 
kijelölésében. Ennek során természetesen figyelembe 
kell venni azt is, hogy a kijelölt akcióterületek mennyi 
városi lakost érintenek. Azaz arra kell törekedni, hogy 
egy-egy pozitív hatású akcióterületi beavatkozás a 
lakosság minél nagyobb hányadának életkörülményeit 
javítsa. Továbbá mérlegelendő, hogy némely tervezett 
beavatkozás fogja–e szolgálni a szomszédos 
városrészek, illetve körzetek társadalmi problémáinak 
orvoslását is. 

 

Foglalkoztatott nélküli háztartások arányának területi 
különbségek 

 

 

Az összesített értékelés szerinti területi különbségek (a társadalmi problémák halmozódása) 
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A fizikai környezetben tapasztalható problémahalmozódást a mellékelt térképen mutatjuk be. A 
bemutatott problémákra a hosszútávú településfejlesztési koncepcióban, mint feloldandó feladatokra 
vissza kell térni, illetve ezek közül kell kiválasztani az ITS keretében a következő középtávú 
tervidőszakban megoldható feladatokat. 
A térképen ábrázolt problémahalmozódások az alábbiak: 
-- A város egyik alapproblémája, hogy a 22. sz. főút a városközpont közelében vezet. Első ütemű 

elkerülő útszakasz megépült, de a Mikszáth Kálmán utcán visszaköt a régi nyomvonalra. Igaz 
forgalomkorlátozással a kamionforgalom zajhatása csökkenthető lett, de a kisvárosi környezetbe nem 
illik a teherforgalom. A visszakötő út geometriája sem szerencsés, mert felesleges úthosszat 
eredményez. 

-- A belterület déli határán a gazdasági területek és a lakóterületek között hiányzik a környezeti 
hatásokat kivédő elválasztó zöldgyűrű. Ez egyben kapcsolatot tudna teremteni a belterületi és a 
külterületei zöldfelületekkel is. 

-- Problémát jelent, hogy a gazdasági területek egymás közötti kapcsolata, valamint a belvárost elkerülő 
külső közlekedési kapcsolat hiányzik. Déli elkerülő út tudná ezt a követelményt megoldani. 

-- A városban néhány ponton szlömös, elhanyagolt terültek találhatók. Ezek felszámolására, illetve 
rehabilitálásukra szükség lenne. Ilyenek: 

- Újkóvár területén is nagyobbrészt hátrányos helyzetűek élnek zömében leromlott 
lakókörnyezetben és közterületekkel; 

- a Homoki szőlők telkein társadalmilag leszakadó rétegek élnek, helyenként zsúfolt 
lakáskörülmények között. 

- az ugyancsak társadalmilag leszakadó rétegek szegény lakta Nógrádi lakótelep. 
-- Rendezetlen a 22. sz. főút és az Ipoly part közötti terület. 
-- Rendezésre vár a Városközpont és a 22. sz. főút közötti rekreációra kijelölt terület. 

 

 

A fizikai környezet problémái 
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2.4 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
 

2.4.1 Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása  
 

Az egyes települési részek kialakulását, és elkülöníthető egységként való kezelésüket a történelmi múlt, 
a kiépült közút- és vasúthálózat, valamint a természeti környezet adottságai, a folyók medre és 
árterülete, együttesen eredményezték. 

A városrészek lehatárolása az előző IVS készítésénél megtörtént. Asz összehasonlítás érdekében is a 
lehatárolásokat célszerű volt megtartani. A városrészekre 2011 évi KSH adatok állnak rendelkezésre:  
 

 

 
2.4.2 A településrészek bemutatása 
a) VÁROSKÖZPONT 

  

A városrészi elemzéseknél 
használt KSH adatok 
számlálókörzeteinek lehatárolása 
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A történelmileg kialakult legrégebbi városrész és a 22. sz. országos főút és a történelmi város közötti, 
ma még beépítetlen terület tartozik ide. Határai: 
-- Északi belterületi határ (Ipolypart út), Mikszáth Kálmán út, Jószív utca, Árpád utca, Semmelweis utca, 

Móricz Zsigmond utca, Rákóczi fejedelem út, Hunyadi út, Patvarci út, Kossuth Lajos út, Benczúr utca, 
Zrínyi utca, Ady utca, Széchenyi utca Nádor utca 

A műemlékek és a helyileg védett épületek a városrészen belül helyezkednek el. 
A Városközpontot viszonylag kevesen lakják, mintegy 3359 fő 1367 lakásban, akik közt kiemelkedő 
arányban vannak jelen az elöregedő nyugdíjas, illetve az idősebb aktív korosztályokhoz tartozók. A 
lakosságcsere folytonosságára vall ugyanakkor, hogy az alacsony és közepes státusú társadalmi 
csoportok aránya megemelkedett az utóbbi évtizedekben. Ezt a lakó- és középületek állagának 
leromlása mellett a lakások alacsony átlagos komfortfokozata is magyarázza. A beáramló népesség 
magasabb hányadának nincs foglalkozása, alacsony szinten kvalifikált, illetve háztartásaik kisebb 
arányban nem rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel. A terület főutcától Délre eső része 
valamivel kedvezőbb társadalmi adottságokkal rendelkezik. 
A városközpont megközelíthetősége és belső kapcsolatai, mind tömegközlekedéssel, mind közúton 
kedvező. Kerékpárút nincs a városban, de a kerékpáros forgalom mindegyik városrészben jellemző. A 
forgalom ugyanakkor jelentős túlzsúfoltságot okoz az átvezető főút, valamint a koncentrálódó központi 
funkciók vonzása révén, amit a parkolóhelyek kevés száma, a kerékpárutak hiánya tovább erősít. A 
közterületek mennyisége átlagon felüli, ugyanakkor állapotuk nagymértékben leromlott. Több helyen 
okoz gondot a magántulajdonba került védett lakóépületek és környezetük állagának romlása, mivel nem 
képződik elegendő saját forrás felújításukhoz. Ez a folyamat az önkormányzati tulajdonúak esetében 
kevésbé jellemző. A zöldfelületek aránya kedvező, állapotuk megfelelő a rendszeres önkormányzati 
karbantartás és megújítás következtében. 
A Városközpont klasszikus vegyes funkciójú terület: a meglévő funkciók (pl. kereskedelmi, 
idegenforgalmi, lakóterületi) megerősítése mellett szükséges a funkcióbővítés gazdasági, kulturális, 
kereskedelmi, közlekedési (parkolás), szabadidős és idegenforgalmi jelleggel (pl. szálloda újbóli 
kialakítása), nagyrészt közösségi célú területek megújításával. 
A városrehabilitációs célok hatása a környezet állapotára kettős. Az épített környezet megújulása 
kedvező környezeti hatásként értékelhető. Az átmenő forgalom és ártalmai a városrészen kívülre 
kerülnek az elkerülő út befejezésével, ugyanakkor a célirányos forgalom csillapítása, a parkolási helyzet 
javítása szintén javítja a környezetminőséget. A megnövekvő környezeti terhelés a védelem megfelelően 
kiépült kapacitásai révén nem jelentkezik szennyezésként. 
Az elmúlt fejlesztési ciklusban itt valósult meg a legtöbb fejlesztési feladat. 
Megvalósult: 
-- a Rákóczi fejedelem út átépítése: 
-- Ady Endre út megerősítése, 
-- Óváros tér fizetős parkolóvá való átépítése 
Részben megvalósult: 
-- 4. sz. körforgalmi csomópontok építése (Rákóczi fejedelem és a Mikszáth Kálmán utca 
csatlakozásában, 
-- burkolat felújítások történtek több utcában történt 
Az alábbi táblázat a KSH 2011éviI adatai alapján érzékelhetők a társadalmi problémák. illetve 
lehetőségek. 

Mutató megnevezése 
Balassa 

gyarmat összesen 
Város 

központ 

Lakónépesség száma 16397 3359 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 12,6 12,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 63,7 68,1 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,7 19,4 

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

12,4 17,9 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 18,6 20,3 

Lakásállomány (db) 6700 1367 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 3,6 6,3 

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

38,0 40,0 
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Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

8,4 10,6 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,3 57,2 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,2 37,7 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 34,7 39,4 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 53,1 50,7 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,9 12,1 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 6,7 6,4 

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

2,8 4,3 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,8 14,0 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

-- A történelmi környezet. A kisvárosias hangulatú településkép. 
-- A felsőfokú iskolát végzettek arány a Városközpontban a 

legmagasabb. 
-- Megújultak a közterek. A Palóc Liget és intézményei turisztikai 

vonzerők. 
-- A legutóbbi fejlesztési ciklusban itt történt a legtöbb fejlesztés. 
-- Jók a városrész megközelítési viszonyai. 
-- Elég sok a zöldfelület és karbantartott parkfelület. 

-- A magántulajdonban lévő védett épületek egy része elhanyagolt 
állapotú. 

-- Hiányoznak a kerékpárutak, ugyanakkor a kerékpáros forgalom 
számottevő. 

-- Hiányoznak több helyen a megfelelő kapacitású forgalmi 
csomópontok. 

-- Helyenként az utak korszerűsítésre érettek. 
-- Kevés a gépjármű parkoló. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

-- Az Ipolyparti rekreációs terülte kiépítése fejlesztési támogatással 
-- A központi költségvetéssel új börtön építése és a meglévő 
funkcióváltásaBörtön együttes hasznosítása. 

-- Ha nem sikerül fejlesztési támogatással a város történelmi 
magjának további komplex felújítása. 
-- Ha nem sikerül fejlesztési támogatással kerékpárutakat létesíteni, 
és a közterületi gyalogos felületeket bővíteni. 
-- Ha nem sikerül fejlesztési támogatással új parkolókat építeni. 

 
b) ÉSZAK-NYUGATI VÁROSRÉSZ 

  
 

Határai: 
-- Északi belterületi határ, Nádor utca, Széchenyi utca, Zrínyi utca, Benczúr utca, Kecske liget, Ligeti 

Lajos utca, vasút, 22-es út, Újkóvár-Új út, Régi út, Éger út. 
Három nagyobb, jól elkülöníthető városi területrészből álló városrész: a Kóvári út Széchenyi-Zrínyi út és 
vasút közé ékelődő háromszög alakú terület nagyobbrészt az 1960-as évek végén, az 1970-es évek 
elején épült be lakótelepként (Madách-liget), részben kertvárosi övezet csatlakozik hozzá. A 22-es főút 
déli oldalán az újkóvári lakóterület helyezkedik el a nemzeti parki területtől körülölelve. A harmadik 
egységet, a nyugati ipari részt kettévágja a Kóvári út (22-es főút), amelytől Északra az Ipoly ártere, illetve 
egy ipari tevékenységgel jellemezhető, de alapvetően beépítetlen terület található, míg Délre a 
Balassagyarmati Ipari Park és a nyugati iparterület. 
A városrészt, a kiterjedt gazdasági funkciók miatt, viszonylag kevesen lakják 2262-en mintegy 8903 
lakásban, ugyanakkor a nappali népesség és forgalom jelentősen megnövekszik a számos munkahely 
vonzása miatt. A lakosság társadalmi státusa vegyes, amely a lakótelepek alsó (leromlott) és felső 
(erősebb közösségi összefogás) részének lakóterület-minőségi elkülönülésében is felfedezhető. Magas 
továbbá a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők és az alacsony végzettségűek aránya, valamint 
szűk a foglalkoztatottak köre. A korszerkezetében mind a fiatalok, mind az idősek átlagon felüli arányban 
vannak jelen. A Madách-liget és környéke, valamint a Rákóczi út eleje a város krízisövezetei közé 
tartoznak. Ugyanakkor Újkóvár területén is nagyobbrészt hátrányos helyzetűek élnek zömében leromlott 
lakókörnyezetben és közterületekkel. 
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A városrész külső megközelíthetősége kiváló, de a belső közlekedés (mart aszfaltos és földutak is 
vannak) és a parkolás nehézkes a lakótelepeken, illetve Újkóváron. A közterületek, az utak és a 
zöldfelületek állapota átlagos, részben leromlott (utak), a belső lakótelepi részeken problémás a 
csapadékvíz elvezetés. A terület infrastrukturális, kereskedelmi és szabadidős ellátottsága jó 
(középiskola, boltok, levéltár, strand és kemping). Az ipari területek ma már szűkösek, és jelentős 
mértékben nem bővíthetők. 
Alapvetően gazdasági, ipari-szolgáltató jellegű vegyes használatú városrész lakóterületi és rekreációs 
funkciókkal. A városrész célja az előbbi funkciók erősítése, valamint az utóbbiak bővítése, amely Újkóvár 
környezetében lehetséges a belső területi tartalékok felhasználásával, valamint az Ipoly-híd 
megépítésével összefüggésben, amely egy kereskedelmi alközponti lehetőséget is teremt. A célok 
hatása az épített környezetre kedvező, ugyanakkor a forgalomnövekedés és a gazdaság erősítése a 
környezeti terhelés növekedésével járhat, amelynek részletes vizsgálata szükséges a konkrét 
fejlesztések függvényében. 
Az alábbi táblázat a KSH 2011éviI adatai alapján érzékelhetők a társadalmi problémák. illetve 
lehetőségek. 

Mutató megnevezése 
Balassa 

gyarmat összesen 
Észak-nyugati 

városrész 

Lakónépesség száma 16397 2262 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 12,6 13,0 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 63,7 64,3 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,7 22,7 

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

12,4 16,6 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 18,6 15,7 

Lakásállomány (db) 6700 893 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 3,6 2,8 

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

38,0 45,9 

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

8,4 11,8 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,3 51,1 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,2 39,7 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 34,7 42,1 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 53,1 56,3 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,9 16,5 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 6,7 10,4 

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

2,8 2,4 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,8 3,9 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

-- A városrész külső megközelítése kedvező. 
-- A gazdasági terültek kiépítettsége. megfelelő. 
-- A gazdasági területek településen belüli elhelyezkedése 

környezetvédelmi szempontból kedvező. 

-- A Kevés a felsőfokú végzettségűek aránya. 
-- Viszonylag alacsony a foglalkoztatottság. 
-- A Madách ligeti lakótelepen sok a leszakadó rétegbe tartozó lakós, 

a környezet színvonala sem megfelelő. 
-- Újkóvár területén is nagyobbrészt hátrányos helyzetűek élnek, 

zömében leromlott lakókörnyezetben, és közterületek is 
elhanyagoltak. 

-- A gazdasági és lakóterületek között nincsen puffer, elválasztó védő 
zöldfelület. 

-- A jelenlegi és a tervezett 22. sz. főút közötti terülten sok a 
használaton kívüli terület 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

-- Az ország gazdasági stabilitása estén, az ipari gazdasági terültek 
bővítésére rendelkezésre álló jelentős használaton kívüli terültek 
betelepíthetők lesznek. 
-- Ha központi költségvetésből és fejlesztési támogatásokkal a 
gazdasági terültek külső közúti megközelítése tovább javítható lesz. 

-- Ha az országos gazdasági fellendülés megakad, nem sikerül 
javítani a foglalkoztatottság jelenlegi szintjén. 
-- Ha fejlesztési támogatásokkal nem sikerül rehabilitálni, illetve 
felszámolni a leromlott lakóterülteket. 
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c) ÉSZAK-KELETI VÁROSRÉSZ 
Határai: 
-- Északi belterületi határ, Markusovszky utca, Kórház melletti keleti belterületi határ, Sántha Kálmán utca, vasút, 
Kossuth Lajos út, Patvarci út, Rákóczi fejedelem út, Móricz Zsigmond utca, Semmelweis utca, Árpád utca, Jószív 
utca, Mikszáth Kálmán út 

  
 

Kettős arculatú városrész, egyrészt zömében 4 emeletes lakótelepi beépítés jellemzi, másrészt a főúttól 
Délre eső területen részben falusias jellegű, családi házas a beépítés. 
A városrész viszonylag kis területű, ugyanakkor igen sokan lakják, 5837 fő 2509 lakásban. Társadalmi 
státus szerint is erősen megosztott a lakóterület: a lakótelepen zömében alsóközép- és középrétegek 
élnek, míg a déli rész a város egyik legmagasabb státusú területe. A város átlagosan legmagasabb 
presztízsű területén a legjobbak a társadalmi-gazdasági és lakókörnyezeti-szolgáltatási mutatók. A 
korszerkezetben alacsony az időskorúak és magas a fiatalok aránya, kedvező az átlagos végzettségi és 
foglalkoztatási színvonal, kiemelkedő a lakások komfortszintje. 
A városrész megközelíthetősége – a keleti peremén kívül – kedvező, tömegközlekedéssel feltárt, belső 
forgalma mérsékelt. Közúton zajló kerékpáros közlekedés jellemző. A parkolási helyzet a lakótelepi 
részeken jelentős problémák forrása, a családi házas övezetben megoldott. A közterületek száma 
kevés, állapotuk átlagos, a zöldfelületeké átlag alatti. A városrész infrastrukturális és ellátási színvonala 
kedvező, egyes szolgáltatásai elemeiben egyedülálló (alapszolgáltatások, óvoda, gyógyszertár, 
bölcsőde, idősek otthona, iskolák, művelődési ház, sportpálya, uszoda, orvosi rendelő, kórház, stb.) 
Az alapvetően lakóterületi funkciójú Észak-keleti városrész jelentős szolgáltatási, kulturális és rekreációs 
funkciókkal is részt vesz a teljes városi lakónépesség ellátásában. E funkciók megerősítése a hosszú 
távú cél a szolgáltatási, kulturális és rekreációs funkciók bővítésével (kórház, művelődési ház), a 
magántőkét mozgósító kereskedelmi funkciók megteremtésével. E célok hatása az épített és természeti 
környezetre kedvező. 
Az alábbi táblázat a KSH 2011éviI adatai alapján érzékelhetők a társadalmi problémák. illetve 
lehetőségek. 

Mutató megnevezése 
Balassa 

gyarmat összesen 
Észak-keleti 
városrész 

Lakónépesség száma 16397 5837 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 12,6 13,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 63,7 62,9 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,7 23,6 

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

12,4 11,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 18,6 17,7 

Lakásállomány (db) 6700 2509 
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Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 3,6 2,0 

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

38,0 34,2 

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

8,4 7,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,3 60,2 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,2 33,7 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 34,7 32,1 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 53,1 51,9 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,9 10,9 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 6,7 6,1 

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

2,8 1,7 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,8 5,5 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

-- A foglalkoztatottak aránya városrészi összehasonlításban itt a 
legmagasabb, és foglalkozatott nélküli háztartások arány itt a 
legalacsonyabb. 

-- A lakásállományban az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 
alacsony. 

-- A déli lakóterület a város egyik legmagasabb státusú területe. 
-- A városrész közlekedési viszonyai kedvezőek. 
-- Az infrastrukturális ellátottság (műszaki és humán, kereskedelmi) 

kedvező. 

-- A városrészen halad keresztül a 22. számú országos főút 
nyomvonala, a teherforgalom környezeti hatásai kedvezőtlenek. 

-- A lakótelepeken a parkolási lehetőségek hiányosak. 
-- A Nógrádi lakótelep elhanyagolt állapota. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

-- A Dr Kenessy Albert Városi Kórház fejlesztése központi 
támogatással hatókörének kibővíthető lesz, a határon túli 
települések felé is. 
 

-- Ha nem kerül kiépítésre központi költségfinanszírozásával a 22. sz. 
főút városrészt elkerülő szakaszának kiépítése, mert ez a helyi 
gazdaság fejlesztését visszafoghatja. 
-- Ha fejlesztési támogatással nem sikerül rehabilitálni és 
korszerűsíteni a Nógrádi lakótelep lakásait és környezetét. 

 
d) DÉLI VÁROSRÉSZ 

  

  
 

Határai: 
A vasút és a délkeleti, déli belterületi határ, Déli iparterület, Nyugati iparterület által közbezárt belterület 
Ha nem sikerül az éghajlatváltozásra felkészülni, további zöldfelültek telepítésével. 
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A déli városrész magába foglalja a vasúttól Délre elhelyezkedő több karakteres részből álló, részben 
falusias, részben lakótelepi jellegű nagy kiterjedésű belterületi lakóövezetet, a Csesztve és Szügy 
irányába kivezető utak menti iparterületeket, a Nyírjesi üdülőövezetet.  
Az városrész heterogén összetételű Déli városrész a legnagyobb kiterjedésű egybefüggő városi szövet, 
ugyanakkor népességszámát tekintve a második helyen áll a városrészek között, 1006 lakását kb. 4875-
en lakják. Korszerkezetében a középkorú rétegek jelenléte arányaiban kiemelkedő, amely a 
munkavállalás szempontjából kedvező. Ehhez magas foglalkoztatási és képzettségi szint társul városi 
viszonylatban. A lakókörnyezetben megfelelő a lakások komfortfokozata, a közterületek állapota, a 
közepesnél kedvezőbb az átlagos társadalmi státus, alacsony a szegregáció veszélye. A lakóterület 
egzisztenciálisan 3 részre osztható: a Mártírok útjától Nyugatra eső részen élnek a legjobb módúak és 
legmagasabban kvalifikáltak. A Mártírok és a Szügyi út között a legidősebb a helyi társadalom, míg a 
keleti részen közepes a társadalmi státus: itt több az új építésű családi házas ingatlan, ahová sok 
magasabb jövedelmű fiatal költözött az utóbbi években, és telekalakításokkal ma is egy lakóterületi 
fejlesztési terület. A déli iparterületekbe a felsőbb rétegek zárványszerű lakóterületei ékelődnek a 
szolgálati emeletes épületek mellé. Nyírjes térségében az üdülők és zártkertek mellett a jobb módúak 
szintén építettek családi házakat. 
A városrész külső megközelíthetősége a legkedvezőtlenebb a városban, főleg a lakóterület nyugati 
része, a déli iparterület és Nyírjes vonatkozásában. A lakóterületen közterületek száma magas, de 
állapotuk átlag alatti, akárcsak az infrastruktúráé (megoldatlan felszíni vízelvezetés) és a zöldfelületeké, 
illetve a középső lakóterületen az épületállomány is leromlott (pl. üresen álló iskola). A keleti részen az 
utak állapota megfelelő, akárcsak az itt található parkerdőé is. A parkolás több helyen gondot okoz, de 
maga az autós és tömegközlekedés is problémás a szűk áteresztőképesség és a járatsűrűség miatt (pl. 
zártkert, Nyírjes). A lakóterület kereskedelmi és szolgáltatási ellátottsága kedvező, míg Nyírjesről, és az 
ipari területekről ennek ellenkezője mondható el (Nyírjeseben gyógypedagógiai szakközépiskola van). 
A városrész heterogén összetétele hasonló funkcionális tagoltságot takar. Legnagyobb részt a 
lakóterületek tesznek ki, melynek megerősítése elsődleges cél hosszabb távon. Ugyanakkor a 
gazdasági szolgáltatásnak és a rekreációnak is találhatók itt jelentékeny bázisai, mely területeken 
további funkcióbővítés előirányzott (ipari fejlesztési terület a szügyi út mentén, turisztikai fejlesztések 
Nyírjesben és a parkerdőben). 
A fejlesztések hatása a környezet állapotára abban az esetben jelentősen jobb lehet, ha Nyírjes víz- és 
szennyvízellátása megoldásra kerül, addig ugyanis a területen található tavak elszennyeződése tovább 
tart. A forgalom növekedésével a hulladékszállítás rendezése, valamint az ipari területek 
megközelíthetőségének javítása szintén alapvetően változtatna a környezet állapotán. 
Az alábbi táblázat a KSH 2011éviI adatai alapján érzékelhetők a társadalmi problémák. illetve 
lehetőségek. 

Mutató megnevezése 
Balassa 

gyarmat összesen 
Déli városrész 

Lakónépesség száma 16397 4875 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 12,6 11,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 63,7 61,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,7 27,5 

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

12,4 7,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 18,6 19,6 

Lakásállomány (db) 6700 1906 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 3,6 3,4 

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

38,0 36,9 

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

8,4 5,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,3 56,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,2 36,5 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 34,7 31,4 
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A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 53,1 54,9 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,9 10,7 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 6,7 6,3 

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

2,8 2,8 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,8 1,3 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

-- Az itt lakók iskolai végzettsége a városrészi összehasonlításban 
a legkedvezőbb. 

-- A gazdasági területek a várostesten belül környezetvédelmi 
szempontból jól helyezkednek el. 

-- A Nyírjesi üdülőterület kedvező környezeti adottságai. 

-- A városrész megközelítési viszonyai nem jók. A városrész nyugati 
lakóterületeit a vasút elválasztja a többi városrészektől.  

-- Az ipari gazdasági területek és a lakóterületek között nincs puffer 
terület. 

-- A gazdasági terültek külső közlekedési kapcsolatai nem jók. 
-- A parkolás több helyen gondot okoz, de maga az autós és 

tömegközlekedés is problémás a szűk áteresztőképesség és a 
járatsűrűség miatt (pl. zártkert, Nyírjes). 

-- Nyírjes közművesítettsége nem megfelelő. 
-- A vitalitási index városrész összehasonlításban a 

legkedvezőtlenebb. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

-- A gazdasági terültek bővítésére déli irányban lehetőség van, 
nincsenek korlátozó tényezők. De ez csak akkor használható ki, ha 
az országos és nemzetközi gazdasági fellendülés tartós lesz. 
-- A Nyírjesi üdülőterület fejlesztése turisztikai szempontból is 
lehetőség, abban az esetben, ha a hazai és nemzetközi turizmus 
jelenlegi fellendülése tovább erősödik. 

-- Ha fejlesztési támogatással nem javulnak a városrész közlekedési 
viszonyai. 
-- Ha fejlesztési támogatással az ipari gazdasági terültek külső 
megközelítése nem oldódik meg. 
-- Ha országos népesség és család politika nem lesz hatásos, a 
lakósság elöregedése tovább fog folytatódni és helyben nehéz lesz a 
negatív tendenciát visszafordítani.. 

 
e) KÜLTERÜLET 
Határai a belterület és a közigazgatási határ közötti terület. A külterületen összesen 64–en éltek 2011-
ben, elsősorban a volt zártkerti területén. Továbbá szórványosan élnek még tanyákon is. A táblázat 
adatai erre a kis népességre vonatkoznak. 

Mutató megnevezése 
Balassa 

gyarmat összesen 
Külterület 

Lakónépesség száma 16397 64 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 12,6 12,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 63,7 81,3 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,7 6,3 

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

12,4 44,2 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 18,6 19,0 

Lakásállomány (db) 6700 25 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 3,6 52,0 

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

38,0 53,8 

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

8,4 36,5 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,3 46,2 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,2 46,2 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 34,7 41,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 53,1 48,4 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,9 27,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 6,7 3,0 

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

2,8 52,0 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,8 36,0 
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ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

-- A külterület környezeti értékben gazdag 
 

-- A volt zártkert terülteken vannak szlömös, elhanyagolt területek. 
-- Az itteni lakók nagy része társadalmilag leszakadó rétegbe 
tartoznak. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

-- Ha a hazai és nemzetközi turizmus jelenlegi kedvező tendenciái 
tovább erősödnek, és a természeti környezet megőrzése 
hosszútávon is sikeres lesz, az idegenforgalom számára 
bemutathatóvá tehetők a természeti értékek (ökoturizmus 
létesítményei épülnek) . 

-- Ha fejlesztési támogatással a szlömös elhanyagolt területeken nem 
történik beavatkozás, az állapotok tovább romlanak és szegregált 
területek fognak kialakulni. 

 
2.4.3 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és 
helyzetelemzése (potenciális akcióterület) 
A KSH által jelzett szegregációs terülte nincs. A korábbi IVS-hez készült statisztikai kimutatás tévedésen 
alapult. 

Veszélyt jelent, hogy beavatkozás nélkül egyre többen települnek ki a külterületre. A higiénés és 
infrastrukturális hiányok miatt az állapotok tovább romolhatnak. Ezért javasoljuk, hogy döntés szülessen, 
hogy a hiányosságokat enyhíteni kell, vagy a felszámolást kell célul kitűzni. 
 
 

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

Az alábbiakban bemutatjuk sémaszerűen a város egészének, illetve részeinek komplex elemzéséből 
levezetett lehetséges beavatkozást igénylő területeket. Javasoljuk, hogy a lehetséges akcióterületek 
egyezzenek meg a 2008-ban jóváhagyott IVS által kijelölt területekkel. Illetve kiegészítésként, a Homoki-
szőlők lakóterületté való átalakítást javasoljuk új akcióterületként jelölni. Ezzel a szegregálódó terület 
problémái részben kezelhetők lesznek Ugyanis a kitűzött fejlesztési feladatok nagyobbik része még nem 
valósult meg.  
A javasolt akcióterületek: 

 

A javasolt akcióterültek 
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1. SZ. AKCIÓTERÜLET – VÁROSKÖZPONT 

 

Az akcióterület a számba vehető társadalmi és gazdasági 
funkciók megléte alapján egyértelműen a város 
meghatározó centrumterülete, amely koncentrálja a 
központi funkciókat és a társadalmi-gazdasági ellátási 
szerepeket. Ezek kibővítése és megújítása a város kiemelt 
célja és elsődleges feladata a város-rehabilitációs 
beavatkozások révén is. Az akcióterületen meghatározóan 
vannak jelen a gazdaság a szolgáltatások telephelyei, a 
kereskedelem, az idegenforgalom, a vendéglátás és az 
üzleti-gazdasági háttérszolgáltatások, továbbá az 
irányítási és közösségi intézmények, szervezetek révén. 
Az ipar és a mezőgazdaság nincs a városrészben, 
akárcsak a foglalkoztatás és az adózás szempontjából 
legjelentősebb vállalkozások sem.  
A 2008-as IVS-ben kitűzött feladatok közül nem valósult 
meg: 

-- a Rákóczi fejedelem út átépítése, a Hunyadi János – Batik Ferenc – Kossuth Lajos utcák átépítése; 
-- Ady Endre út és a 22. sz. főforgalmi út körforgalmú csomópontjának megépítése; 
-- Ipolyparti út – Nádor utca gyűjtőúti átépítése; 
-- sétáló utcák kiépítése (Szabó Lőrinc utca); 
-- térszint alatti parkoló és közpark kiépítése; 
-- további parkolók építése; 
-- a börtön felújítása és funkcióváltása. 
A felsorolt fejlesztési feladatok továbbra is aktuálisak. 
Továbbá javasolható még: 
-- a Palóc-liget nyugati oldalához csatlakozó telkek és épültek rehabilitációja. 

2. SZ. AKCIÓTERÜLET – IPOLYPART RENDEZÉSE 

 

Balassagyarmat önkormányzatának tulajdonába került 
mintegy 20 ha rétterület hasznosítása elsősorban sport-
szabadidős létesítmények, pihenő park, rekreációs 
területként, az Ipolypart út mentén kismértékű 
beépítéssel. 
A 2008-as IVS-ben kitűzött feladatok megvalósulása 
folyamatban van. Nem valósultak meg: 
-- a parkok, sétányok, gyalogutak, parkolók. 

3. SZ. AKCIÓTERÜLET – SPRINGA DOMBI LAKÓTERÜLTET FEJLESZTÉSE 

 

A 2008-s IVS által kitőzött fejlesztési feladatok: 
-- Springa dombtól keletre lévő lakópark terület 
kialakítása – kb. 70-120 lakás 5,5 hektáron, mellette 
közpark kb. 0,7 ha, infrastruktúrával, zöldmezős 
beruházás. Magas komfortú, igényes lakóterület 
kialakítása. 
-- Springa dombi parkerdő kialakítása – a felnőtt, 14-16 
éves állomány erősítő ritkító szelektálása, sétautak, 
tisztások képzése, a természetes domborzat adta katlan 
kihasználása szabadtéri színpad kialakítására (a palóc-
ligeti kiváltására). Jóléti létesítmények, padok, pihenők, 
kilátó, stb. létesítése. 
A kitűzött fejlesztések nem valósultak meg. 
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4. SZ. AKCIÓTERÜLET – IPARI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE 

 

Delphi alatti-melletti ipari zóna – a Szügy irányába menő 
infrastrukturális folyosó adottságainak kihasználása, 
termelő ipari létesítmények elhelyezése az út mindkét 
oldalán, összesen kb. 30-40 ha terület, plusz Szügy 
területén további 80 ha. 

A 2008-s IVS által kitőzött fejlesztési feladatok nem 
valósultak meg.  

A rendezési elképzelések módosítása szükséges, mert 
összefogottabb telephelyrendezés reálisabb lenne. 
 

5. SZ. AKCIÓTERÜLET -- NYÍRJES, TURISZTIKAI TERÜLET FEJLESZTÉSE 

 

Nyírjes rekonstrukciója – a tórendszer kotrását, partjuk és 
műtárgyaik felújítását követően a környező terület, üdülő 
területek és parkerdő megújítása, műszaki infrastruktúra, 
vendéglátás jóléti célú erdészeti tevékenység (sétautak, 
pihenő létesítmények, arborétum, madárfigyelő, erdei 
tornapálya, erdei iskola, kiránduló helyek, Segítő-szűz 
forrás környezete kialakítása). 

A 2008-s IVS által kitőzött fejlesztési feladatok a 
vadaspark és az arborétum megvalósult. 
 

6. SZ. AKCIÓTERÜLET -- SÜVÖLTŐI ÚJ TEMPLOM MELLETTI REKREÁCIÓS TERÜLET 

 

Új templom mögötti terület – az úgynevezett Süvöltői új 
templom melletti, – egykori anyagnyerő hely és 
törmeléklerakó terület rendezése, BMX, gördeszka, kori 
pálya kialakítása. Aktív nagykamasz kalandjátszótér, park. 
Újabb 2,5 ha zöldterület kialakítása. 

A 2008-s IVS által kitőzött fejlesztési feladatok nem 
valósultak meg. 
 

7. SZ. AKCIÓTERÜLET -- DÉLI TEHERMENTESÍTŐ GYŰRŰ ELSŐ ÜTEMÉNEK KIÉPÍTÉSE 
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Déli tehermentesítő gyűrű első üteme – a nyugati 
iparterülettől a Horváth E. útig új gyűjtőút építése állami, 
önkormányzati területen, mintegy 450 m új nyomvonal, kb. 
5-600 m régi pálya megerősítés. Eredményeképpen a 
nyugati és déli iparterület, illetve a Budapest-Vác és 
Budapest-Aszód felőli forgalom a belváros érintése nélkül 
szétosztható, összegyűjthető. A teljes gyűrű első, 
legjelentősebb szakasza lenne. (A keleti vonal még sok 
bizonytalanságot takar, és indokoltsága Salgótarján, 
Szécsény fejlődésének függvénye, valamint a szlovák 
kapcsolódó területeké.) 

A 2008-s IVS által kitőzött fejlesztési feladatok közül a 
Kábelgyári utca és Algőver utca közötti 400 m-es szakasz 
kivitelezése folyamatban van 
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Az ITS összeállításánál felhasznált dokumentumok  
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia többek között egyik feladata, hogy a korábban elkészült és 
jóváhagyott IVS-t aktualizálja, és a korábbi IVS-t követően elkészült koncepciókat, stratégiákat, fejlesztési 
törekvéseket integrálja, egységes rendszerbe foglalja, a sokoldalú törekvéseket egy nevezőre hozza, 
annak érdekében, hogy a középtávú fejlesztések átfogó és kiindulási alapjául szolgálhasson. 
A felsorolt átfogó és rész stratégiai célok, intézkedési csoportok, fejlesztési feladatok, projektek nagy része 
valamelyik korábban készült koncepcióban már megfogalmazásra kerültek. 
A jelen ITS-t megalapozó koncepciók, stratégiák, egyéb fejlesztési anyagok az alábbiak:  

Térségi koncepciók, stratégiák: 
-- Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK) 2014-2020, (egyeztetési anyag), 
-- Nemzeti Vidékstratégia 2012, 
-- Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020, 2013, 
-- Nógrád megye Területfejlesztési Programja (2014-2020), 2014. 

Balassagyarmati koncepciók, stratégiák: 
-- Balassagyarmat Településfejlesztési Koncepciója 1999, majd 2006-ban aktualizálva, 
-- Tartalmi vázlat Balassagyarmat Város hosszútávú településfejlesztési koncepciójának elkészítéséhez 

2005, 
-- Balassagyarmat Infrastruktúra-fejlesztési koncepciója 2003-2006, 
-- Balassagyarmat Közlekedésfejlesztési koncepciója 2009, 
-- Balassagyarmat Testnevelési és Sport koncepciója 2003, 
-- Balassagyarmat Idegenforgalmi koncepciója 2003, 
-- Városfejlesztési Koncepció az érvényes Városrendezési Terv alapján, Balassagyarmat Város 

Önkormányzatának 2003-2006 évekre szóló ciklusprogramja, 
-- Balassagyarmat Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008, 
-- Balassagyarmat Városközpont Funkcióbővítő rehabilitációja, Teljes akcióterületi terv 2009, 
 

Balassagyarmat Integrált Városfejlesztési Stratégiáján belül különösen fontosnak tartottuk az alábbi 
fejezetek ITS-be való beépítését: 
-- a gazdaságfejlesztésen belül 

- az innovatív gazdasági környezet kialakítását, 
- a versenyképesség növelését; 

-- a lakókörnyezet megújításán belül 
- a városi és lakóhelyi rehabilitációt, 
- a lakóhelyi infrastruktúra fejlesztését; 

-- a népességmegtartáson, az életminőség javításon belül 
- a társadalmi megújulást, 
- a közszolgáltatások fejlesztését. 

 
Az EU 2014-2020 várospolitikájának fő elemei és Magyarország ezzel kapcsolatos vállalásai 
Az EU 2014-2020 programozási időszakának átfogó stratégiájában kiemelt szerepet kapott – a lakosság 
túlnyomó többségét tömörítő – városhálózat fejlesztése. Cél a városok fenntartható, intelligens és a 
társadalmi befogadást biztosító fejlesztése. Ezzel kapcsolatosan az EU az alábbi célokat határozta meg, 
melyhez a 2020-ig elérendő, számszerűsített célértékeket is hozzárendelt. A táblázat az EU értékek 
mellett a hazánk által – ugyanerre az időszakra – vállalt célértékeket is tartalmazza: 

Célkitűzés megnevezése és tartalma Vállalt célérték 

EU Magyarország 

Foglalkoztatás:  
biztosítani kell, hogy a 20-64 éves lakosság foglalkoztatottsági aránya elérje a  

 
75 %-ot 

 
75 %-ot 

Kutatás, fejlesztés: 
a kutatásba, fejlesztésbe fektetett összeg a GDP 

 
3,0 %-a 

 
1,8 %-a 

Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás: 
az üvegházhatású gázok kibocsátását 1990-hez képest csökkenteni kell legalább 

a megújuló energiaforrások arányát növelni kell legalább 

az energiahatékonyságot javítani kell legalább 

 
 
20,0 %-kal 

20,0-ra 

20,0 %-kal 

 
 
10,0 %-kal 

14,65 %-ra 

10,0 %-kal 

Oktatás: 
a korai iskolaelhagyók aránya  

 
10,0 % alatt 

a 18-24 éves 
népesség 10 %-
a 
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a 30-34 éves uniós lakosságban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 
legalább  

 
40,0 % 

30,3 % 

Küzdelem a szegénység és társadalmi kirekesztettség ellen: 
A szegénységben és kirekesztettségben élők száma csökkenjen legalább 

 
20 millió fővel 

 
5 %-kal 

Magyarország vállalásai az EU átlagnál szerényebbek, de még ennek elérése is jelentős fejlesztéseket 
és erőfeszítést igényel, mivel ma a kutatás-fejlesztésre fordított összeg a GDP 1,2%-a, a megújuló energia 
használat csupán 8,7 % körül mozog, a magyar társadalomnak pedig kb. 40%-a (4 millió fő) él a 
szegénységi küszöb alatt.  

Az EU a 2014-2020 programozási időszakra az alábbi prioritásokat határozta meg: 
Az ERFA rendelettervezete a fenntartható városfejlesztés beruházási prioritásaiként az alábbi 11 tematikus 

célt határozta meg: 

 a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció megerősítése, 

 az info-kommunkiációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák 
használatának fokozása, 

 a KKV-k versenyképességének fokozása, 

 az alacsony szén-dioxid kibocsátásra való áttérés támogatása minden ágazatban, 

 az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és 
kezelésének elősegítése, 

 a környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése, 

 a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti 
akadályok elhárítása, 

 a foglakoztatás és munkavállalói mobilitás ösztönzése, 

 a társadalmi befogadás előmozdítása és szegénység elleni küzdelem, 

 beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba, 

 az intézményi kapacitások és közigazgatás hatékonyságának fokozása. 
Ezen belül a hazai városfejlesztési prioritások: 

 kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása, 

 a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációját, a levegőszennyezés 
mérséklését, 

 a fenntartható városi közlekedés elősegítése, 

 a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása. 

Az integrált városfejlesztési stratégia kidolgozása során a legfőbb szempontok: 

 a koncentráció elvének érvényesítése, az eredményesség érdekében kis területre minél több 
intézkedés koncentrálása, 

 a közösségi és privát erőforrások mobilizálása, 

 a fejlesztési akcióterületek kiválasztásának átláthatósága, 

 az erős helyi, lakossági részvétel biztosítása. 
Az integrált városfejlesztési stratégiának meg kell felelnie a 2014-2020 közötti időszak kohéziós 
politikájának is. A kohéziós politika célja egy intelligens, fenntartható és befogadó EU megvalósítása. 

Az integrált városfejlesztési stratégia akkor lehet eredményes, ha 

 hozzájárul ahhoz, hogy a település összességében a lehető legnagyobb mértékben ki tudja 
használni fejlődési potenciálját, 

 a lehető legnagyobb mértékben ki tudja használni a 2014-2020 közötti időszak EU kohéziós 
politikájához rendelt támogatási forrásokat, 

 a stratégiában rögzített fejlesztések jelentős része realizálható 2022-ig, ill. az ütemezetten 
megvalósítható, több programozási időszakra kiterjedő fejlesztések első üteme megvalósul, 

Az EU elkövetkező programozási időszakra megfogalmazott fenti célkitűzéseiből az OFTK-ban a 
megyére megfogalmazottak közül Balassagyarmatra is vonatkoztatható célok: 

 A megye rendkívül gyenge népességmegtartó képességének javítása, az életkörülmények és 
életkilátások javításával; 

 Önfenntartó helyi gazdaság bázisán a lakosság elszegényedésének megállítása, a társadalmi 
depresszió csökkentése, munkahelyteremtés; 

 A vállalkozások élénkítése, új vállalkozások létrejöttének ösztönzése, különös tekintettel az 
agrártevékenységekre, a helyi termék előállítására és a turizmusra; 
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 A városok ipari örökségén magas hozzáadott értékű tevékenységek (tudásalapú. high-tech 
iparágak) és a környezetipar meghonosítása, a táji környezeti szempontok figyelembe vételével 
Balassagyarmat és Salgótartján térszerkezetének erősítése, országhatáron átívelően is; 

 A fővárosi agglomeráció felé a gazdaság és a munkaerő-piaci vérkeringést, valamint az Észak-, 
és Kelet-Európa, illetve Budapest felé az árúszállítást biztosító közúti és vasúti kapcsolatok 
fejlesztése; 

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

A Nógrád megyei Területfejlesztési Koncepció Balassagyarmatot érintő fejlesztési céljai 

 Fejlődő gazdaságon belül: 
- KKV-k és a nemzetközi nagyvállatok élénkülő aktivitásának kihasználása; 
- jövőcentrikus, kreatív és tudásalapú gazdasági tevékenységek meghonosítása, megerősítése; 
- ipari hagyományokra épülő ágazatok megerősítése, hozzáadott érték növelése; 
- helyi értékekre épülő, fejlődő piacképes vidéki gazdaság erősítése; 
- meglévő potenciálra épülő innovációs központok létrehozása. 

 Aktív, kreatív együttműködő társadalom létrehozásán belül: 
- a társadalmi depresszió kezelése, felkészítés a munkára; 
- elszegényedő rétegek tudáshoz való hozzáférésének javítása; 
- a jövő iparágait és a hagyományos ágazatokat támogató képzési rendszer létrehozása; 
- a fiatalok elvándorlásának mérséklése; 
- integrált térségi programok a szegénység és a kirekesztetettség kezelésére. 

 Marasztaló élettér létrehozásán belül: 
- egészséges, vonzó, emberközpontú, megfizethető lakó-, és pihenő környezet létrehozása; 
- korszerű, elérhető, intézményi struktúra és szolgáltatási rendszer erősítése, az egyenlőtlenségek 

csökkentése; 
- modern, szolgáltatásokban bővelkedő városi élettér létrehozása; 
- közlekedési csomópontok gyors elérésének javítása; 
- fokozódó környezetbiztonság megvalósítása. 

A megye fejlesztési céljai csaknem minden vonatkozásban alkalmazandók Balassagyarmat esetében is. 
Legfontosabb irányok: 
-- helyi értékekre, hagyományokra épülő, innovációs központ lehet Balassagyarmat, mely kapcsolódhat a 

megyén belüli, a Budapesti és a Szlovákiai gazdasági központokhoz; 
-- az idegenforgalmi, kulturális adottságok jobb kihasználása, sajátos kulturális, turisztikai kínálat 

megteremtésével; 
-- a fiatalok elvándorlásának mérséklése, megállítása, az elszegényedő társadalmi rétegek képzésének 

és munkához juttatásának javítása; 
-- a külső közlekedési feltételek javítása. 
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1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
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1.1. A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA, A CÉLOK RENDSZERE  
 

Alapvető cél: 
Balassagyarmaton élők életkörülményei, a megélhetési viszonyai, a munkához, oktatáshoz, kultúrához 
való hozzáférés lehetőségei, a komfortos, az esztétikus és az egészséges környezet feltételei, -- a 
fejlesztési erőforrások, felélése nélkül, a természeti értékek megőrzése mellett, jelentősen és fenntartható 
módon -- javuljanak.  
Továbbá, alapvető cél, hogy Balassagyarmat erősödjön a várostérség-központi, palóc kulturális-központi 
szerepkörében. 
Stratégiai célok: 
-- Népességmegtartó képesség, a társadalmi esélyegyenlőség javítása; 
-- Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés,  
-- Városi arculatépítés, környezetfejlesztés; 
-- Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energia erőforrások fokozódó hasznosítása, a természeti 

értékek megőrzése.  
A középtávú célok egyben hosszútávú célkitűzések is, hiszen azok nagy része középtávon csak részben 
valósítható meg.  
A fenti stratégiai célok egyben erősíteni tudják Balassagyarmat várostérség központi és palóc kulturális 
központi szerepkörét is.  
A vonzáskörzethez kapcsolódó társulások (a társulások feladatainak részletezése a 6.3 fejezet alatt 
olvasható): 
-- Balassagyarmat Kistérségi Többcélú Társulás, 
-- Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás,  
A szomszédos Szlovákiával való térségi kapcsolatokat és fejlesztési feladatok koordinációját az Ipel-Ipoly 
Eu régió keretében végzik. 

Balassagyarmat alap és középfokú ellátási, valamint idegenforgalmi kínálatának vonzáskörzete a 
kistérség, de ezen kívül a szomszédos Rétsági és Széchenyi kistérségben a középiskolai ellátásában is 
részt vesz. A korházi ellátásban, a Balassagyarmati Törvényszék működésével, a Fegyház és Börtön, a 
Szent Erzsébet Idősek Otthonának működtetésével, de a munkahelyi ellátásban is megyei, sőt regionális 
szerepköröket is ellát. 
Az akcióterültekben tervezett projektek egy része a felsorolt szerepkörök megerősítését is szolgálni fogják. 
Ilyenek: 
-- a gazdasági terültek bővítése,  
-- az inkubátor ház létesítése, 
-- a termelői piac megvalósítása, 
-- az Ipoly parti rekreációs terültek fejlesztése, 
-- a Nyírjesi rekreációs környezet fejlesztése, a turisztikai vonzerők bővítése, 
-- a Nógrád Örökség Háza létesítése, 
-- a Palóc Ligeti szabadtéri színpad felújítása, 
-- a Művelődési Központban színházterem létesítése, 
-- az Alkotóház létesítése, 
-- a börtön épületének kulturális célú hasznosítása, átépítése, 
-- a középiskolai korszerűsítések, 
-- a regionális kerékpárút hálózat bővítése, 
-- az új Kóvári Ipoly-híd létesítése. 

Az alábbi táblázat a célok rendszerét mutatja be, az alapvető, a stratégiai és a részcélok rendszerét. Ezért 
az alábbi táblázatban megjelöltük azokat a fejlesztési célokat, melyek középtávon egy-egy városrészre 
értelmezhetők, és azokat, amelyek a település egészére vonatkozó célokat jelölik, vagy azért mert nem 
fizikai jellegű beavatkozásokat igényelnek, azaz területileg nem nedvesíthetők, vagy ezért mert átfogó 
jellegűek és a városrészek mindegyikére vonatkozhatnak. 
Egy-egy részcél megjelenhet több stratégiai fejlesztési cél alatt is. Ugyanis az egyes stratégiai célok 
összetevői átfedik egymást, azaz más célokat is szolgálnak. Különösen feltűnő a népességmegtartó 
képesség esetében, ahol szinte minden részcél egyéb stratégiai fejlesztési céllal átfed, hiszen mindegyik 
stratégiai cél részben vagy egészben az életkörülmények javítására is irányul, és így a népességmegtartó 
képességet is javítja. Az alábbi séma az egyes stratégia célok közötti összefüggéseket szemlélteti. A 
sémán jól érzékelhető hogy az összefüggések bonyolult rendszert alkotnak.  
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A stratégiai célok összefüggései 
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CÉLPIRAMIS 
ALAPVETŐ CÉLOK 

BALASSAGYARMAT ÉLŐK ÉLETKÖRÜLMÉNYEI A MEGÉLHETÉSI VISZONYOK, A VÁROSI ÉLET KÖRÜLMÉNYEI, A KOMFORTOSSÁG, AZ 
ESZTÉTIKAI MINŐSÉG, AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETI FELTÉTELEK A FEJLESZTÉSI ERŐFORRÁSOK FELÉLÉSE NÉLKÜL, JELENTŐSEN 

ÉS FENNTARTHATÓ MÓDON JAVULJANAK 

VÁROS LOGISZTIKAI ÉS SZELLEMI POTENCIÁLJÁNAK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKEINEK, HAGYOMÁNYAINAK OLYAN MEGŐRZÉSE, 
FEJLESZTÉSE, AMELY BALASSAGYARMAT REGIONÁLIS SZEREPKÖRE MEGERŐSÖDÉSÉNEK, FEJLŐDÉSÉNEK MEGHATÁROZÓ ÉS 

TARTÓS ERŐFORRÁSÁVÁ VÁLHAT. 

STRATÉGIAI /tematikus/ CÉLOK 
 

T1.  
Népességmegtartó képesség, a társadalmi 

esélyegyenlőség javítása 

 

T1/1 A foglalkoztatási lehetőségek bővítése 

A munkahelyek számának és minőségi választékának 
növelése 

-- vonzó telephelykínálattal és gazdasági infrastruktúrával 
további vállalkozások betelepedésének elősegítése 

-- a magasan kvalifikált munkaerőt igénylő gazdasági 
profilok vonzása 

-- a képzetlen munkaerőt is alkalmazni tudó élőmunka-
intenzív ágazatok fejlesztése 

A társadalmi igényekhez illeszkedő, családbarát, 
foglalkoztatási módok elterjesztése 

-- a női munkaerő és családosok foglalkoztatási 
lehetőségeinek bővítése, a részmunkaidő, rugalmas 
munkaidő, távmunka, otthon-dolgozás elfogadottabbá 
és általánosabbá tétele 

-- a szociális foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése és 
támogatása 

A változó munkaerő-igényhez alkalmazkodó képzések 
erősítése 

-- az élethosszig való tanulás általánossá tétele, a 
szakképzésen túl az idegen-nyelvi képességek és 
infokommunikációs készségek fejlesztése 

Kezdő vállalkozások támogatása képzéssel 

-- gazdasági, pénzügyi, jogi támogatás, felkészítés és 
tanácsadás biztosítása a kezdő vállalkozóknak, 
folyamatos mentorálás a vállalkozás megerősödéséig 

-- technológiai inkubáció biztosítása az induló 
vállalkozóknak 

T1/2 A környezetminőség javítása 

A légszennyezettség csökkentése 

-- a városi gépjárműforgalom csökkenését elősegítő 
kerékpárút hálózat kiépítése 

-- a 22. sz. főút hiányzó elkerülő szakaszának kiépítése 

-- a zöldfelületek növelése, porfogó, zajárnyékoló 
utcafásítások, sövények ültetése 

A klímaváltozás hatásainak mérséklése 

-- a közterületi és épület árnyékolás módszereinek 
ismertetése, alkalmazása 

-- a közterületi növényzet intenzitás fokozása, utcafásítások 
végrehajtása 

-- az épületek hővédelme, növényzettel és zöldtetőkkel, 
befuttatással 

-- a „zöld/növényzeti kerítésrendszer általánossá tétele 

Összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása, a lombtömeg 
intenzitás növelése 

-- a szigetszerű, elkülönülő zöldfelületek összefüggő 
rendszerré történő összekapcsolása 

-- a magánkertek ösztönzése intenzívebb növényzet 
telepítésére, lombtömeg növelése 

A városkép javítása, a rendezettség fokozása 

-- a gyalogos terek, utcák bővítése 

-- esztétikus, vonzó, balassagyarmati/lokális köztéri architektúra 
és utcabútorozás kialakítása 

-- a civilek aktív részvételének fokozása, a lakókörnyezet 
alakításában 

T1/3 A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése 

A közbiztonság fokozása 

-- köztéri térfigyelő kamerák felszerelése (az indokolt 
helyeken) 

-- a civil összefogás erősítésével a lakóterületi biztonság 
fokozása 

-- biztonságot fokozó közlekedési csomóponti átalakítások 
végrehajtása 

-- mindenki számára akadálymentes közterületek 
kialakítása 

Esélyegyenlőség biztosítása valamennyi érintett népességi 
réteg számára 

-- az aktív és hasznos időskor feltételeinek megteremtése 

-- a fogyatékkal élők integrációja, munka- és szórakozási 
lehetőségeik bővítése  

-- a nemek esélyegyenlőségének biztosítása  

-- (nagy)családosokat támogató szolgáltatások bővítése 

-- krízishelyzetbe került családok elhelyezésének 
megoldása 

-- leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatásának 
segítése, támogatása 

Civil  szervezetek támogatásával az önkéntes 
munkavégzés lehetőségeinek bővítése 

-- civil mentor-rendszer bevezetése a közoktatásban és 
tehetséggondozásban 

-- az egyházak és civilek szerepnövelése a szociális ellátásban 
és egészségügyben 

-- a leszakadó rétegek felzárkóztatásában mentor-rendszer 
kialakítása 

T1/4 A városi szolgáltatások körének szélesítése 

A szociális és egészségügyi ellátó hálózat minőségi 
javítása 

-- az egészségtudatosság fokozása minden korosztályban 

-- a prevenciós tevékenység elősegítése, a szűrési részvétel 
fokozása 

A gyermekjóléti és oktatási intézmények hatékonyságának 
fokozása 

-- a felzárkóztatás eredményességének növelése 

-- a tehetséggondozás bővítése, kiterjesztése 

-- a fogyatékosok integrált oktatási lehetőségeinek bővítése 

A kulturális élet élénkítése és a „Családbarát 
Balassagyarmat” program megvalósítása 

-- a gyerek-barát ügyintézés lehetőségeinek biztosítása a 
közhivatalokban 

-- a családi programkínálat bővítése 

-- a baba-mama programok, kismama programok 
választékának növelése 

-- a kulturális és vendéglátóhelyek gyerek-baráttá alakítása 
(mosdók, székek, stb.) 

-- az időszakos gyermek-felügyeleti rendszerek 
megszervezése 

A sportolási és rekreációs lehetőségek bővítése 

-- a sportolási, rekreációs lehetőségek bővítése 

-- idősek egészségmegőrző, karbantartó sportolásának 
szervezeti elősegítése 

T1/5 A lakhatási lehetőségek javítása 

A fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 

-- az önkormányzati lakások egy részének fiatalok számára 
való kiutalása 

-- a fiatalok lakásépítéséhez az önerő biztosításához 
önkormányzati hozzájárulás 

A tanuló fiatalok betelepedésének támogatása 

-- városi ösztöndíjjal a máshol tanuló fiatalok 
visszacsalogatásának folytatása 

-- a beköltöző fiatalok számára a városi fiatalokkal azonos 
támogatások biztosítása 

 

T2  
Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés 

 

T2/1 Gazdasági infrastruktúra-fejlesztés 

Innovatív gazdasági környezet kialakítása 

-- gazdasági környezet fejlesztése, műszaki inkubátor 
centrum létesítése 

-- a gazdasági innováció támogatása 

Támogatási és ösztönző rendszerek kidolgozása 

-- a környezetbarát telephelyfejlesztések ösztönzése 

-- vállalati termelőkapacitások bővítésének ösztönzése 

-- induló vállalkozások, önfoglalkoztatók szakmai, jogi, 
tanácsadói támogatása 

-- vállalkozás-barát önkormányzati ügyintézés 
megerősítése 

Helyi mezőgazdasági termékek előállításának támogatása 

a biogazdálkodás ösztönzése, támogatási rendszer 
kidolgozása 

a helyi mezőgazdasági termékek feldolgozásának és 
piacra jutásának támogatása 

T2/2 A gazdaság versenyképességének növelése 

Balassagyarmatot érintő infrastruktúrák fejlesztése és 
területi kínálatok bővítése 

-- az 22. sz. főút hiányzó elkerülő szakaszmának 
megépítésének szorgalmazása 

-- a vasúthálózat korszerűsítésnek és kapacitás 
növelésének szorgalmazása 

-- a déli iparterülteket összekötő gyűjtőút kiépítése 

-- telephelykínálatok bővítése, terület-előkészítési 
feladatok végzése 

Emberi erőforrások és a munkaerőpiac összhangjának 
javítása 

-- vállalkozói felkészítő oktatás, jogi-pénzügyi ismeretek az 
induló vállalkozóknak 

-- a kis- és középvállalkozói szektor erősítése 

-- a felnőttképzés, átképzés, szakmai továbbképzés 
általánossá tétele 

-- az élethosszig tanulás társadalmi elfogadtatása és a 
részvétel fokozása 

-- alternatív foglalkoztatási formák támogatása  

T2/3 Az idegenforgalom fejlesztése 

Turizmus fogadási feltételeinek javítása 

-- kistérségre is kiterjedő egységes turisztikai kínálati 
rendszer kialakítása 

-- a turisztikai fogadókapacitás bővítése (rekreációs 
funkciók, szálláskapacitás, ökoturisztikai 
infrastruktúra fejlesztése).  

-- turisztikai programszervezés és marketing erősítése 
 

T3  
Városi arculatépítés, környezetfejlesztés 

 

T3/1 A városvédő és hagyományőrző civil szervezetek 
támogatása, megerősítése 

A civil részvétel fokozása 

-- a lakosság aktivizálása az örökségi értékek feltárásában 
és fenntartásában 

-- az értékek (turisztikai) bemutatásában való aktívabb 
részvétel kezdeményezése 

-- a lakóhelyi környezetesztétika és utcakép-védelem fokozása 
a lakosság körében 

T3/2 A helyi építészeti, városképi értékek hatékonyabb 
védelme, felújítása 

Városközpont rehabilitációjának folytatása 

-- további gyalogos felületek (sétáló utcák) létesítése, a 
gyalogutcák mentén életteli funkciók telepítése 

-- helyileg védett épületek felújításának támogatása 

-- a börtön funkció kitelepítése, és városi célú 
hasznosítása 

Balassagyarmat „zöldítése” 

-- zöldelültek növelése, parkok felújítása 

-- települési terültet körül vevő zöldgyűrű kialakítása 

-- a belterületi és külterületi zöldfelületek összefüggő 
rendszerré fejlesztése 

T3/3 Alulhasznosított, illetve szlömös városi terültek 
rehabilitációja 

-- elhanyagolt terültek átépítése, hasznosítása 

-- lakótelepek komplex rehabilitációja 

-- Süvöltői új templom melletti volt anyag-nyerőhely 
hasznosítása 

T3/4 Közlekedési hálózat felújítása, fejlesztése 

A környezet és utasbarát közlekedés megvalósítása 

-- összefüggő és biztonságos városi kerékpárút-hálózat 
kiépítése, a munkahelyek és intézmények 
megközelítésére 

-- környezetet kímélő parkolók létesítése 

A környezeti terhelés csökkentéséhez szükséges 
közlekedési hálózatok, illetve létesítmények kiépítése 

-- a 22. sz. főút várost elkerülő, hiányzó szakaszának kiépítése 

-- a déli gazdasági elkerülő gyűjtőút kiépítése 

-- új forgalmi csomópontok építése 

-- a belső úthálózat felújítása 

T3/5 Új területfejlesztések 

-- Ipolyparti rekreációs területek kiépítése 

-- Springa dombi lakóterület kialakítása 

-- Déli gazdasági területek bővítése 
 

T4  
Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló 

energia erőforrások fokozódó hasznosítása, 
a természeti értékek megőrzése 

 

T4/1 Balassagyarmat és környezete klímastratégiájának 
elkészítése és a megvalósítás elindítása 

A klímastratégia kidolgozása 

-- helyi/regionális vizsgálatok elvégzése és prognózisok 
kidolgozása 

-- a beavatkozási területek meghatározása, a feladatok részletes 
megfogalmazása 

A megvalósítás elindítása 

-- a megvalósítás jogi/pénzügyi/szervezeti, fizikai feltételeinek 
feltárása,  

-- a megvalósításhoz szükséges eszközök számbavétele, 
előteremthetőségük felmérése 

-- cselekvési és pénzügyi ütemterv kidolgozása, a végrehajtás 
feltételeinek megteremtése 

T4/2 A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése 

Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

-- az egész várost lefedő, összefüggő, hivatásforgalomra is 
használható, biztonságos kerékpárút hálózat kiépítése 

Forgalomcsillapított zónák létesítése 

-- összefüggő gyalogoshálózat kialakítása 

Környezetbarát közösségi közlekedés kialakítása 

-- a közösségi közlekedés utasbarát átszervezése és 
menetrendjének kialakítása 

T4/3 A városi zöldfelületek bővítése, minőségi fejlesztése, 
zöldfelületi hálózat kialakítása 

Városi parkok bővítése, felújítása, a lombtömeg intenzitás 
növelése 

-- összefüggő zöldfelületi hálózat kialakítása 

-- a növényzet intenzitás növelése a közterületeken és a 
magánkertekben is 

T4/4 A helyi mikro-klíma javítása 

Közterületi árnyékoló és hűtőfelületek  

-- a közterek mikro-klímájának javítása, párásítók, árnyékoló 
lugasok, művi árnyékoló felületek, vízfelületek, 
szökőkutak, „szélcsatornák” kialakítása 

-- utcafásítások folyamatossá és intenzívebbé tétele, „zöld 
kerítésekkel” (sövény, befuttatás) az utcai párologtató 
növényfelület növelése 

Az épületek klímavédelme, hővédelme 

-- az épület-árnyékolás (napvédők, napernyők, rolók) széles 
körű elterjesztése 

-- az épület „zöldítés” általánossá tétele (zöldtetők, 
erkélyládák, erkély-árnyékoló lugasok, végfalak/tűzfalak 
befuttatása, stb.) 

T4/5 Víztakarékosság 

-- az esővízgyűjtés kötelezettségének szabályozása, a 
közterületek csapadékvíz gyűjtésének megoldása, 

-- a használt „szürke” vizek lehetséges felhasználási 
módjainak ismertetése, ösztönzése, terjesztése és 
támogatása, 

-- víztakarékos épületgépészeti szerelvények használatának 
szabályozása az új építések és felújítások során, 

T4/6 A lakosság környezet/klímatudatosságának fokozása 

-- információ átadás, ismeretterjesztő előadások, 
szóróanyagok összeállítása, a lakosság által is 
végrehajtható klímavédelmi tennivalók tudatosítása 

-- a klímavédelemben aktív civil szervezetek szellemi, fizikai és 
anyagi támogatása 

T4/7 Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése 

Épületek energiaracionalizálása 

-- épületek hőszigetelése (ahol az építészeti kialakítás 
megengedi) 

-- az épületek belső fűtési rendszereinek korszerűsítése 

-- nyílászárók cseréje és (esetleg) rekuperációs szellőztető 
rendszerek beépítése 

T4/8 Napenergia hasznosítás 

-- az önkormányzati épületek energiaracionalizálásánál a 
napenergia felhasználás elindítása, arányának 
növelése, 

-- önkormányzati (szakmai és kiegészítő anyagi) támogatás 
nyújtása a lakossági napenergia hasznosításokhoz 

 

 
 

Megjegyzés: -- a sárgával aláfestett feladatok nem köthetők kijelölt akcióterületekhez, illetve a város egészére vonatkoztathatók, 

                   -- a zölddel aláfestett faladatok akcióterületekhez köthetők           
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1.2. TEMATIKUS ÉS TERÜLETI FEJLESZTÉSI CÉLOK BEMUTATÁSA  
 

1.2.1 A város egészére kiterjedő középtávú fejlesztési célok 
Az alábbi táblázat Balassagyarmat társadalmi problémáit jelző 2001. évi és 2011. évi népszámlálási 
adatok összehasonlítása mutatja be. Az alászínezés a változás tendenciáját mutatja: a zöld szín javulást, 
a narancs romlást jelez.  
Megállapítható, hogy a népességcsökkenésen és a vitalitási indexen és a munkanélküliségi rátán kívüli 
minőségi mutatók javultak: a népesség iskolázottsági szintje emelkedett, az alacsony komfortfokozatú 
lakások aránya csökkent, néhány százalékkal javult a teljes népességen belüli foglalkoztatottság is.  

A STATISZTIKAI MUTATÓK MEGNEVEZÉSE ÉV VÁROSI  

ADAT 

LAKÓNÉPESSÉG 
2001 17 794 

2013 15 857 

VITALITÁSI INDEX 
2001 0,94 

2011 0,53 

LEGFELJEBB ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK ARÁNYA 
2001 24,4 

2011 12,4 

FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK A 25 ÉVES ÉS IDŐSEBB NÉPESSÉG 
ARÁNYÁBAN 

2001 14,2 

2011 18,6 

NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁS 
KERESŐK A MUNKA-KÉPES KORÚ NÉPESSÉGBŐL% 

7,62 8,6 

ALACSONY KOMFORT FOKOZATÚ LAKÁSOK ARÁNYA 
2001 9,6 

2011 3,6 

FOGLALKOZTATOTTAK ARÁNYA A 15-64 ÉVES NÉPESSÉGEN BELÜL 
2001 55,7 

2011 57,3 

A javuló tendenciák folytatásához, fenntartásához azonban továbbra is vannak megoldandó problémák. 
A városfejlesztési stratégia gerincét a folyamatos javulás eléréséhez szükséges jövőbeli feladatok 
alkotják, és az a törekvés, hogy az ezek végrehajtásához lehetséges/megszerezhető támogatások, 
források maximálisan kihasználásra kerülhessenek. 

A stratégiai fejezet felépítése – az átláthatóság és a könnyebb tájékozódás érdekében - az alábbi 
struktúrában történt:  

Átfogó stratégiai célok 

 Stratégiai részcélok 

  Lehetséges intézkedési csoportok 

   Tennivalók, feladatok 

A betű-színek és az alászínezés a tájékozódást segíti. Az átfogó célokat mindig kék vastag betűk 
hangsúlyozzák, az ezen belüli stratégiai részcélok kék vékony betűkkel kiemeltek, a tennivalókat és 
intézkedési csoportokat pedig halványzöld alászínezés jelzi. Valamennyi átfogó cél indításakor 
összefoglalásra kerül az, hogy mely problémák megoldásához milyen fejlesztési célok adnak segítséget. 
(A megoldandó problémák meghatározásának indoklása az ITS-hez készült helyzetelemző és 
helyzetértékelő kötetben található.) 
 

T1. Népességmegtartó képesség, a társadalmi esélyegyenlőség javítása 

A továbbiakban megoldandó problémák:  
-- 1990 óta folyamatos népességcsökkenés;  
-- negatív vándorlási egyenleg; 

-- elöregedés, alacsony vitalitási index (gyermekkorú és idős lakossági arány);  
-- munkanélküliség, alacsony foglalkoztatottság (a 15-64 éves lakosság 57,3 %-a), a 

2020-ra az országosan vállalt 75%-hoz képest;  
-- a munkanélküliségen belül magas a képzettek aránya (28,3%) és magas a 

pályakezdők aránya (14,0%), magas a nők aránya (51,6%); 
-- nő az óvodás, az alapfokú és középfokú oktatásban a 3H-s és a középfokú 

oktatásban a 2H-s helyzetű gyermekek száma; 
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-- krízishelyzetbe került családok elhelyezése nem megoldott; 
-- az egyedül élő idős személyek gondozása, segítségnyújtása nem megoldott; 
-- az önkormányzati tulajdonú épületek akadálymentesítése hiányzik; 
-- az önkormányzati bérlakások felújításra szorulnak. 

Fejlesztési célok:  
-- a lakosság csökkenésének fokozatos lassítása majd megállítása, a vitalitási index 

romlásának mérséklése; 
-- Balassagyarmat vonzerejének fokozása, a beköltözés segítése valamint a helyi 

fiatalok városban megtartása; 
-- a foglalkoztatottság növelése, a magasan kvalifikált népesség megtartása 

munkalehetőségeik bővítésével, munkahelyteremtés a nagyon alacsonyan 
képzettek számára is; 

-- a lakhatási lehetőségek javítása, fiatalok lakáshoz jutásának támogatása; 
-- a városkép javítása, rendezettségének fokozása, a zöld-jelleg erősítése, hatékony 

értékvédelem, a közösségi terek rendezése és komfortosabbá tétele; 
-- a programkínálat és szabadidős-rekreációs, sportolási és kulturális lehetőségek 

bővítése; 
-- az intézményhálózat minőségi és mennyiségi javításával az oktatás és egészségügy 

hatékonyságának növelése;  
-- a környezetminőség javítása, a levegőszennyezettség csökkentése, a klímaváltozás 

hatásainak mérséklése;  
-- a társadalmi szolidaritás és befogadás fokozása, a közösségi összefogás erősítése, 

az esélyegyenlőség biztosítása minden téren, az egyházak és civil szervezetek 
kezdeményezéseinek ösztönzése és felkarolása, az önkéntes munka hatékony 
bevonása városi problémák megoldásába; 

-- a lakosság szemléletformálása, környezettudatosságának és egészség-
tudatosságának fokozása. 

 T1/1 A foglalkoztatási lehetőségek bővítése 

  A munkahelyek számának és minőségi választékának növelése 

   -- vonzó telephelykínálattal és gazdasági infrastruktúrával további vállalkozások 
betelepedésének elősegítése 

   -- a magasan kvalifikált munkaerőt igénylő gazdasági profilok vonzása 

   -- a képzetlen munkaerőt is alkalmazni tudó élőmunka-intenzív ágazatok 
fejlesztése 

  A társadalmi igényekhez illeszkedő, családbarát, foglalkoztatási módok elterjesztése 

   -- a női munkaerő és családosok foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, a 
részmunkaidő, rugalmas munkaidő, távmunka, otthon-dolgozás 
elfogadottabbá és általánosabbá tétele 

   -- a szociális foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése és támogatása 

  A változó munkaerő-igényhez alkalmazkodó képzések erősítése 

   -- az élethosszig való tanulás általánossá tétele, a szakképzésen túl az idegen-
nyelvi képességek és infokommunikációs készségek fejlesztése 

  Kezdő vállalkozások támogatása képzéssel 

   -- gazdasági, pénzügyi, jogi támogatás, felkészítés és tanácsadás biztosítása a 
kezdő vállalkozóknak, folyamatos mentorálás a vállalkozás megerősödéséig 

   -- technológiai inkubáció biztosítása az induló vállalkozóknak 

 T1/2 A környezetminőség javítása 

  A légszennyezettség csökkentése 

   -- a városi gépjárműforgalom csökkenését elősegítő kerékpárút hálózat kiépítése 

   -- a 22. sz. főút hiányzó elkerülő szakaszának kiépítése 

   -- a zöldfelületek növelése, porfogó, zajárnyékoló utcafásítások, sövények 
ültetése 

  A klímaváltozás hatásainak mérséklése 

   -- a közterületi és épület árnyékolás módszereinek ismertetése, alkalmazása 

   -- a közterületi növényzet intenzitás fokozása, utcafásítások végrehajtása 



                                       BALASSAGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ, FEJLESZTÉSI CÉLOK                       VÁTERV95                                 2015 

13 

   -- az épületek hővédelme, növényzettel és zöldtetőkkel, befuttatással 

   -- a „zöld/növényzeti kerítésrendszer általánossá tétele 

  Összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása, a lombtömeg intenzitás növelése 

   -- a szigetszerű, elkülönülő zöldfelületek összefüggő rendszerré történő 
összekapcsolása 

   -- a magánkertek ösztönzése intenzívebb növényzet telepítésére, lombtömeg 
növelése 

  A városkép javítása, a rendezettség fokozása 

   -- a gyalogos terek, utcák bővítése 

   -- esztétikus, vonzó, balassagyarmati/lokális köztéri architektúra és utcabútorozás 
kialakítása 

   -- a civilek aktív részvételének fokozása, a lakókörnyezet alakításában 

 T1/3 A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése 

  A közbiztonság fokozása 

   -- köztéri térfigyelő kamerák felszerelése (az indokolt helyeken) 

   -- a civil összefogás erősítésével a lakóterületi biztonság fokozása 

   -- biztonságot fokozó közlekedési csomóponti átalakítások végrehajtása 

   -- mindenki számára akadálymentes közterületek kialakítása 

  Esélyegyenlőség biztosítása valamennyi érintett népességi réteg számára 

   -- az aktív és hasznos időskor feltételeinek megteremtése 

   -- a fogyatékkal élők integrációja, munka- és szórakozási lehetőségeik bővítése  

   -- a nemek esélyegyenlőségének biztosítása  

   -- (nagy)családosokat támogató szolgáltatások bővítése 

   -- krízishelyzetbe került családok elhelyezésének megoldása 

   -- leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatásának segítése, támogatása 

  Civil  szervezetek támogatásával az önkéntes munkavégzés lehetőségeinek bővítése 

   -- civil mentor-rendszer bevezetése a közoktatásban és tehetséggondozásban 

   -- az egyházak és civilek szerepnövelése a szociális ellátásban és egészségügyben 

   -- a leszakadó rétegek felzárkóztatásában mentor-rendszer kialakítása 

 T1/4 A városi szolgáltatások körének szélesítése 

  A szociális és egészségügyi ellátó hálózat minőségi javítása 

   -- az egészségtudatosság fokozása minden korosztályban 

   -- a prevenciós tevékenység elősegítése, a szűrési részvétel fokozása 

  A gyermekjóléti és oktatási intézmények hatékonyságának fokozása 

   -- a felzárkóztatás eredményességének növelése 

   -- a tehetséggondozás bővítése, kiterjesztése 

   -- a fogyatékosok integrált oktatási lehetőségeinek bővítése 

  A kulturális élet élénkítése és a „Családbarát Balassagyarmat” program megvalósítása 

   -- a gyerek-barát ügyintézés lehetőségeinek biztosítása a közhivatalokban 

   -- a családi programkínálat bővítése 

   -- a baba-mama programok, kismama programok választékának növelése 

   -- a kulturális és vendéglátóhelyek gyerek-baráttá alakítása (mosdók, székek, stb.) 

   -- az időszakos gyermek-felügyeleti rendszerek megszervezése 

  A sportolási és rekreációs lehetőségek bővítése 

   -- a sportolási, rekreációs lehetőségek bővítése 

   -- idősek egészségmegőrző, karbantartó sportolásának szervezeti elősegítése 

 T1/5 A lakhatási lehetőségek javítása 

  A fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 

   -- az önkormányzati lakások egy részének fiatalok számára való kiutalása 

   -- a fiatalok lakásépítéséhez az önerő biztosításához önkormányzati hozzájárulás 

  A tanuló fiatalok betelepedésének támogatása 

   -- városi ösztöndíjjal a máshol tanuló fiatalok visszacsalogatásának folytatása 

   -- a beköltöző fiatalok számára a városi fiatalokkal azonos támogatások 
biztosítása 
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T2 Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés 

A megoldandó problémák:  
-- a lehetőségekhez képest, kevés a tőkeerős, sok munkahelyet biztosító nagyobb vállalkozás,  
-- a foglalkoztatottság az országosan vállalt szintet még nem éri el; 
-- a mezőgazdasági feldolgozóipar szerény; 
-- még nincsenek kihasználva a térségi együttműködésben (Balassagyarmat-Salgótarján 

kapcsolatában, a vonzáskörnyezettel), kínálkozó lehetőségek; 
-- hiányoznak olyan külső úthálózati elemek, amelyek Balassagyarmat gazdasági 

versenyképességét növelni tudják (22. sz. főút kiépítése, vasúthálózat fejlesztése);  
-- a városi munkaerő képzettségi szintje még nem elegendő ahhoz, hogy célirányosan fokozni 

lehessen a további új innovatív, fejlett technológiával rendelkező vállalkozások városba 
vonzását, 

-- az idegenforgalom fejletlen, rövid a tartózkodási idő 

Fejlesztési célok:  
-- a nagyszámú munkahelyet teremtő vállalkozások Balassagyarmatra való betelepedésének 

ösztönzése, mind a magasan kvalifikáltak, mind az alacsonyan képzettek számára jelentős 
számú munkahely létesítése érdekében; 

-- innovatív és korszerű technológiájú vállalkozások, valamint a jelentős élőmunkát igénylő 
vállalkozások betelepedésének ösztönzése; 

-- az egyéni-, kis- és középvállalkozások támogatása, kezdő vállalkozások és önfoglalkoztatók 
segítése; 

-- vállalkozás-barát önkormányzati ügyintézés megerősítése; 
-- telephelykínálat biztosítása; 
-- az információ-áramlásba a gazdasági szervezetek aktívabb bevonása, a köztük levő 

információs és szervezeti/szervezési hálózati kapcsolatok szélesítése; 
-- a közlekedési hálózatok fejlesztésének szorgalmazása, a településen belüli gazdasági 

terülteket összekötő és közvetlen külső kapcsolatot megteremtő úthálózat kialakítása; 
-- az idegenforgalom fejlesztése. 

 T2/1 Gazdasági infrastruktúra-fejlesztés 

  Innovatív gazdasági környezet kialakítása 

   -- gazdasági környezet fejlesztése, műszaki inkubátor centrum létesítése 

   -- a gazdasági innováció támogatása 

  Támogatási és ösztönző rendszerek kidolgozása 

   -- a környezetbarát telephelyfejlesztések ösztönzése 

   -- vállalati termelőkapacitások bővítésének ösztönzése 

   -- induló vállalkozások, önfoglalkoztatók szakmai, jogi, tanácsadói támogatása 

   -- vállalkozás-barát önkormányzati ügyintézés megerősítése 

  Helyi mezőgazdasági termékek előállításának támogatása 

   a biogazdálkodás ösztönzése, támogatási rendszer kidolgozása 

   a helyi mezőgazdasági termékek feldolgozásának és piacra jutásának 
támogatása 

 T2/2 A gazdaság versenyképességének növelése 

  Balassagyarmatot érintő infrastruktúrák fejlesztése és területi kínálatok bővítése 

   -- az 22. sz. főút hiányzó elkerülő szakaszmának megépítésének szorgalmazása 

   -- a vasúthálózat korszerűsítésnek és kapacitás növelésének szorgalmazása 

   -- a déli iparterülteket összekötő gyűjtőút kiépítése 

   -- telephelykínálatok bővítése, terület-előkészítési feladatok végzése 

  Emberi erőforrások és a munkaerőpiac összhangjának javítása 

   -- vállalkozói felkészítő oktatás, jogi-pénzügyi ismeretek az induló vállalkozóknak 

   -- a kis- és középvállalkozói szektor erősítése 

   -- a felnőttképzés, átképzés, szakmai továbbképzés általánossá tétele 

   -- az élethosszig tanulás társadalmi elfogadtatása és a részvétel fokozása 

   -- alternatív foglalkoztatási formák támogatása  

 T2/3 Az idegenforgalom fejlesztése 
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  Turizmus fogadási feltételeinek javítása 

   -- kistérségre is kiterjedő egységes turisztikai kínálati rendszer kialakítása  

   -- a turisztikai fogadókapacitás bővítése (rekreációs funkciók, szálláskapacitás, 
ökoturisztikai infrastruktúra fejlesztése).  

   -- turisztikai programszervezés és marketing erősítése 
 
 

T3 Városi arculatépítés, környezetfejlesztés  

A megoldandó problémák:  
-- az alulhasznosított és használaton kívüli területek az esztétikai káron túl a városüzemeltetés 

hatékonyságát is rontják;  
-- az egymást zavaró funkciókeveredések környezeti és társadalmi feszültségeket okozhatnak; 
-- a szlömös, igénytelenül kialakított területek a városi arculatot rontják; 
-- a helyi épített és kulturális örökség védelme nem mindig hatékony, ez a város egyedi, 

sajátos arculatának megőrzését és a kedvező imázs kialakítását veszélyezteti; 
-- a belső úthálózat sok helyen felújításra szorul; 
-- hiányzik a 22. sz. főút várost elkerülő szakaszának egy része, 
-- hiányzik a déli gazdasági funkciójú gyűjtőút, hiányában a gazdasági forgalom a 

lakóterülteket szennyezi,  
-- nem épült ki a kerékpárhálózat; 
-- kevés a gondozott zöldfelület, felújításra szorulnak közparkok; 
-- nem épült ki a települési terülte határán védő zöldgyűrű; 
-- idegen test a városközpontban elhelyezkedő börtön épülete, jó lehet városi funkciók 

kialakítására kiválóan alkalmas lenne. 

Fejlesztési célok: 
 -- a történeti városrészek rehabilitációjának folytatása, helyi karakterű gyalogos közösségi terek 

továbbépítése; 
-- a helyi jelentőségű építési értékek fennmaradásának biztosítása és szerves illesztése az új 

építésekhez, azokkal harmonikus egység megteremtése; 
-- az értékes épületek felújításával, és életteli funkciók telepítésével a városi arculat 

egyediségének növelése; 
-- az alulhasznosított területek rehabilitálása, funkciógazdagítása; 
-- Balassagyarmat „zöldítése” funkcionális, környezetvédelmi és esztétikai szempontból 

egyaránt; 
-- a belső úthálózat felújítása; 
-- kerékpárhálózat kiépítése; 
-- a környezeti problémákat okozó forgalmi és gyűjtőút hálózat kiépítése illetve korszerűsítése; 
-- a városi börtön kitelepítése és városi célokra történő hasznosítása. 

 T3/1 A városvédő és hagyományőrző civil szervezetek támogatása, megerősítése 

  A civil részvétel fokozása 

   -- a lakosság aktivizálása az örökségi értékek feltárásában és fenntartásában 

   -- az értékek (turisztikai) bemutatásában való aktívabb részvétel kezdeményezése 

   -- a lakóhelyi környezetesztétika és utcakép-védelem fokozása a lakosság körében 

 T3/2 A helyi építészeti, városképi értékek hatékonyabb védelme, felújítása 

  Városközpont rehabilitációjának folytatása 

   -- további gyalogos felületek (sétáló utcák) létesítése, a gyalogutcák mentén 
életteli funkciók telepítése 

   -- helyileg védett épületek felújításának támogatása 

   -- a börtön funkció kitelepítése, és városi célú hasznosítása 

  Balassagyarmat „zöldítése” 

   -- zöldelültek növelése, parkok felújítása 

   -- települési terültet körül vevő zöldgyűrű kialakítása 

   -- a belterületi és külterületi zöldfelületek összefüggő rendszerré fejlesztése 

 T3/3 Alulhasznosított, illetve szlömös városi terültek rehabilitációja 

   -- elhanyagolt terültek átépítése, hasznosítása 

   -- lakótelepek komplex rehabilitációja 
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   -- Süvöltői új templom melletti volt anyag-nyerőhely hasznosítása 

 T3/4 Közlekedési hálózat felújítása, fejlesztése 

  A környezet és utasbarát közlekedés megvalósítása 

   -- összefüggő és biztonságos városi kerékpárút-hálózat kiépítése, a 
munkahelyek és intézmények megközelítésére 

   -- környezetet kímélő parkolók létesítése 

  A környezeti terhelés csökkentéséhez szükséges közlekedési hálózatok, illetve 
létesítmények kiépítése 

   -- a 22. sz. főút várost elkerülő, hiányzó szakaszának kiépítése 

   -- a déli gazdasági elkerülő gyűjtőút kiépítése 

   -- új forgalmi csomópontok építése 

   -- a belső úthálózat felújítása 

 T3/5 Új területfejlesztések 

   -- Ipolyparti rekreációs terülte kiépítése 

   -- Springa dombi lakóterület kialakítása 

   -- Déli gazdasági területek bővítése 
 
 

T4 Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energia erőforrások fokozódó hasznosítása, a táji- 
természeti értékek megőrzése 

A megoldandó problémák:  
-- Balassagyarmaton a klímaváltozás hatásai az átlagosnál is negatívabb/szélsőségesebb 

hatásokkal fognak járni; 
-- a Városközpont sűrűn beépített területein a klímaváltozás a városban élés körülményeit 

jelentősen ronthatja, súlyosabbá válhat a „belvárosi hősziget” hatás; 
-- az időjárás szélsőségei (aszály, egyenetlen csapadékeloszlás, kiugróan magas hőmérséklet) a 

várost nagymértékben terhelni fogják, emiatt a porterhelés is tovább növekedhet; 
-- a klímaváltozás egészségterhelő hatása növekszik, emiatt a lakosság egészségi állapota 

romolhat; 
-- a szélsőséges hőmérséklet a városi komfortérzetet ronthatja, 
-- a városüzemeltetés költségesebbé válhat (pl. nagyobb öntözési igény). 
-- a balassagyarmati épületek energiaracionalizálása lassan halad; 
-- a környező mezőgazdasági melléktermékek mennyigéséhez képest a biomassza hasznosítás 

elmaradott. 

Fejlesztési célok:  
-- a gépjármű közlekedés mérséklése; 
-- a városi zöldfelületek további növelése, összefüggő rendszerének kialakítása; 
-- a gyalogos közterületek helyi mikroklímájának javítása. 
-- az energiaigény csökkentése, az energiagazdálkodás racionalizálása; 
-- a széndioxid kibocsátás mérséklése és a csökkentett energiaigény minél nagyobb arányban 

megújuló forrásokból fedezése. 

 T4/1 Balassagyarmat és környezete klímastratégiájának elkészítése és a megvalósítás 
elindítása 

  A klímastratégia kidolgozása 

   -- helyi/regionális vizsgálatok elvégzése és prognózisok kidolgozása 

   -- a beavatkozási területek meghatározása, a feladatok részletes megfogalmazása 

  A megvalósítás elindítása 

   -- a megvalósítás jogi/pénzügyi/szervezeti, fizikai feltételeinek feltárása,  

   -- a megvalósításhoz szükséges eszközök számbavétele, előteremthetőségük 
felmérése 

   -- cselekvési és pénzügyi ütemterv kidolgozása, a végrehajtás feltételeinek 
megteremtése 

 T4/2 A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése 

  Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

   -- az egész várost lefedő, összefüggő, hivatásforgalomra is használható, 
biztonságos kerékpárút hálózat kiépítése 
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  Forgalomcsillapított zónák létesítése 

   -- összefüggő gyalogoshálózat kialakítása 

  Környezetbarát közösségi közlekedés kialakítása 

   -- a közösségi közlekedés utasbarát átszervezése és menetrendjének kialakítása 

 T4/3 A városi zöldfelületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelületi hálózat kialakítása 

  Városi parkok bővítése, felújítása, a lombtömeg intenzitás növelése 

   -- összefüggő zöldfelületi hálózat kialakítása 

   -- a növényzet intenzitás növelése a közterületeken és a magánkertekben is 

 T4/4 A helyi mikro-klíma javítása 

  Közterületi árnyékoló és hűtőfelületek  

   -- a közterek mikro-klímájának javítása, párásítók, árnyékoló lugasok, művi 
árnyékoló felületek, vízfelületek, szökőkutak, „szélcsatornák” kialakítása 

   -- utcafásítások folyamatossá és intenzívebbé tétele, „zöld kerítésekkel” (sövény, 
befuttatás) az utcai párologtató növényfelület növelése 

  Az épületek klímavédelme, hővédelme 

   -- az épület-árnyékolás (napvédők, napernyők, rolók) széles körű elterjesztése 

   -- az épület „zöldítés” általánossá tétele (zöldtetők, erkélyládák, erkély-árnyékoló 
lugasok, végfalak/tűzfalak befuttatása, stb.) 

 T4/5 Víztakarékosság 

   -- az esővízgyűjtés kötelezettségének szabályozása, a közterületek csapadékvíz 
gyűjtésének megoldása, 

   -- a használt „szürke” vizek lehetséges felhasználási módjainak ismertetése, 
ösztönzése, terjesztése és támogatása, 

   -- víztakarékos épületgépészeti szerelvények használatának szabályozása az új 
építések és felújítások során, 

 T4/6 A lakosság környezet/klímatudatosságának fokozása 

   -- információ átadás, ismeretterjesztő előadások, szóróanyagok összeállítása, a 
lakosság által is végrehajtható klímavédelmi tennivalók tudatosítása 

   -- a klímavédelemben aktív civil szervezetek szellemi, fizikai és anyagi támogatása 

 T4/7 Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése 

  Épületek energiaracionalizálása 

   -- épületek hőszigetelése (ahol az építészeti kialakítás megengedi) 

   -- az épületek belső fűtési rendszereinek korszerűsítése 

   -- nyílászárók cseréje és (esetleg) rekuperációs szellőztető rendszerek beépítése 

 T4/8 Napenergia hasznosítás 

   -- az önkormányzati épületek energiaracionalizálásánál a napenergia 
felhasználás elindítása, arányának növelése, 

   -- önkormányzati (szakmai és kiegészítő anyagi) támogatás nyújtása a lakossági 
napenergia hasznosításokhoz 

 T4/9 A táji- természeti értékek védelme 

   -- a táji értékek védelmében a készülő településrendezési tervi felülvizsgálatban 
előírásokat kell rögzíteni és le kell határolni a tájképvédelmi területeket. 

   -- a készülő településrendezési tervi felülvizsgálatban javaslatot kell tenni helyi 
természetvédelmi terültek kijelölésére és a vonatkozó szabályozásra 

 
 

A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ (ÖSSZVÁROSI) AKCIÓTERÜLTEKEN KÍVÜLI projektek 
gyűjteménye – az átfedések figyelembevételével 
Területtől független projektek 

1 -- az aktív és hasznos időskor feltételeinek megteremtése 

2 -- a fogyatékkal élők integrációja, oktatási-, munka- és szórakozási lehetőségeik bővítése  

3 -- a nemek esélyegyenlőségének biztosítása  

4 -- (nagy)családosokat támogató szolgáltatások bővítése („családbarát város” program)  

5 -- krízishelyzetbe került családok elhelyezésének megoldása 

6 -- leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatásának segítése, támogatása 

7 -- civil mentor-rendszer bevezetése a közoktatásban és tehetséggondozásban 

8 -- az egyházak és civilek szerepnövelése a szociális ellátásban és egészségügyben 
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9 -- az egészségtudatosság fokozása minden korosztályban 

10 -- ifjúsági, lakóterületi sportkörök, közösségek szervezésének támogatása 

11 -- a fiatalok lakáshoz jutásához önkormányzati hozzájárulás 

12 -- városi ösztöndíjjal a máshol tanuló fiatalok visszacsalogatása 

13 -- az élethosszig való tanulás segítése (idegen-nyelvi képességek és infokommunikációs 
készségek fejlesztése) 

14 -- a magasan kvalifikált munkaerőt igénylő gazdasági profilok vonzása 

15 -- a képzetlen munkaerőt is alkalmazni tudó élőmunka-intenzív ágazatok fejlesztése 

16 -- a kezdő vállalkozóknak, támogatása (technológiai inkubáció, jogi támogatás, felkészítés és 
tanácsadás) 

17 -- vállalkozás-barát önkormányzati ügyintézés megerősítése 

18 -- a helyi mezőgazdasági termékek feldolgozásának és piacra jutásának támogatása 

19 -- kistérségre is kiterjedő egységes turisztikai kínálati rendszer kialakítása  

20 -- a biogazdálkodás ösztönzése, támogatási rendszer kidolgozása 
 

21 -- a civilek aktív részvételének fokozása, a lakókörnyezet alakításában, a lakóterületi biztonság 
fokozásában 

22 -- köztéri térfigyelő kamerák felszerelése (az indokolt helyeken) 

23 -- mindenki számára akadálymentes közterületek kialakítása 

24 -- a civil szervezetek az örökségi és természeti értékek feltárásában és fenntartásában, a 
klímavédelem tudatosításában 

25 -- a lakosság energiatudatosságának és környezet-érzékenységének növelése tájékoztatókkal, 
támogatással, szabályozással 

 
 

1.2.2 Városrészenkénti középtávú fejlesztési célok 
 

Az alábbiakban a fejlesztési célok rendszeréből kiemeltük a városrészenként középtávon 
megvalósítható fejlesztési célokat, és a fejlesztési projektek sorát. A fejlesztési projektek száma 
meghaladja a 2020-ig megvalósítható terveket, de a források elérhetősége csak pályázatokon keresztül 
lehetséges. Ezért tartalék feladatok összeállításra szükség van, hogy a pályázati kiírásokhoz a 
legmegfelelőbb projekt ajánlatokkal alkalmazkodni lehessen. 
A városrészenként összeállított projektek alapján a következő fejezetekben lehet az akcióterületeket 
kijelölni. Városrészenként nem ismételjük meg azokat a fejlesztési célokat, melyek a város egészére 
vonatkoznak. 
A stratégiai fejlesztési célok rendszerében előfordul, hogy különböző stratégiai célok megvalósulását 
azonos projektek szolgálják. Az átfedéseket az akcióterületek kijelölésnél lehet kiküszöbölni. 
 
a) VÁROSKÖZPONT  
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A megoldandó problémák:  
-- az átmenő teherforgalomnak környezeti terhelése magas; 
-- hiányoznak a kerékpárutak, ugyanakkor a kerékpáros forgalom számottevő; 
-- hiányoznak több helyen a megfelelő kapacitású forgalmi csomópontok; 
-- helyenként az utak korszerűsítésre szorulnak; 
-- kevés a gépjármű parkoló; 
-- a magántulajdonban lévő védett épületek egy része elhanyagolt állapotú; 
-- a Palóc liget közparkja rehabilitációra szorul; 
-- a börtön kitelepítése a Városközpontból. 

Fejlesztési célok:  
-- a 22. sz. főút keleti elkerülő szakaszának megépítése; 
-- a gépjármű közlekedés mérséklése, kerékpárutak építése, további gyalogos felületek kialakítása; 
-- új megfelelő kapacitású forgalmi csomópontok építése; 
-- a városi zöldfelületek további növelése, összefüggő rendszerének kialakítása, az elhanyagolt 

közpark területek rehabilitációja; 
-- a gyalogos közterületek helyi mikroklímájának javítása; 
-- utcafásítások; 
-- új közterületi parkolók építése; 
-- a magántulajdonban lévő védett épületek felújításának támogatása; 
-- a börtön épületének közösségi célú hasznosítása; 
-- az energiaigény csökkentése, az energiagazdálkodás racionalizálása; 
-- a széndioxid kibocsátás mérséklése és a csökkentett energiaigény minél nagyobb arányban 

megújuló forrásokból történő fedezése. 
 

T1. Népességmegtartó képesség, a társadalmi esélyegyenlőség javítása 

 T1/1 A foglalkoztatási lehetőségek bővítése 

  A társadalmi igényekhez illeszkedő, családbarát, foglalkoztatási módok elterjesztése 

   -- a női munkaerő és családosok foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, a 
részmunkaidő, rugalmas munkaidő, távmunka, otthon-dolgozás 
elfogadottabbá és általánosabbá tétele az önkormányzati intézményekben 

 T1/2 A környezetminőség javítása 

  A légszennyezettség csökkentése 

   -- kerékpárút hálózat kiépítése 

   -- a 22. sz. főút keleti hiányzó elkerülő szakaszának kiépítése 

   -- a zöldfelületek növelése, a Palóc liget felújítása, a porfogó, zajárnyékoló 
utcafásítások, sövények ültetése 

  A klímaváltozás hatásainak mérséklése 

   -- a közterületi növényzet intenzitásának fokozása, utcafásítások végrehajtása 

  Összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása, a lombtömeg intenzitás növelése 

   -- a szigetszerű, elkülönülő zöldfelületek összefüggő rendszerré történő 
összekapcsolása 

  A városkép javítása, a rendezettség fokozása 

   -- a gyalogos terek, utcák bővítése 

   -- esztétikus, vonzó, balassagyarmati/lokális köztéri architektúra és utcabútorozás 
kialakítása 

 T1/3 A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése 

  A közbiztonság fokozása 

   -- köztéri térfigyelő kamerák felszerelése (az indokolt helyeken) 

   -- biztonságot fokozó közlekedési csomóponti átalakítások végrehajtása 

   -- mindenki számára akadálymentes közterületek kialakítása 

 T1/4 A városi szolgáltatások körének szélesítése 

  A sportolási és rekreációs lehetőségek bővítése 

   -- a sportolási, rekreációs lehetőségek bővítése, az Ipoly-part mentén 
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T2 Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés 

 T2/1 Gazdasági infrastruktúra-fejlesztés 

  Helyi mezőgazdasági termékek előállításának támogatása 

   -- a helyi mezőgazdasági termékek feldolgozásának és piacra jutásának 
támogatása 

 T2/2 A gazdaság versenyképességének növelése 

  Balassagyarmatot érintő infrastruktúrák fejlesztése és területi kínálatok bővítése 

   -- az 22. sz. főút hiányzó elkerülő szakaszmának megépítésének szorgalmazása 

   -- a vasúthálózat korszerűsítésnek és kapacitás növelésének szorgalmazása 

 T2/4 Az idegenforgalom fejlesztése 

  Turizmus fogadási feltételeinek javítása 

   -- a turisztikai fogadókapacitás bővítése (rekreációs funkciók, szálláskapacitás, 
ökoturisztikai infrastruktúra fejlesztése).  

 

T3 Városi arculatépítés, környezetfejlesztés  

 T3/2 A helyi építészeti, városképi értékek hatékonyabb védelme, felújítása 

  Városközpont rehabilitációjának folytatása 

   -- további gyalogos felületek (sétáló utcák) létesítése, a gyalogutcák mentén 
életteli funkciók telepítése 

   -- helyileg védett épületek felújításának támogatása 

   -- a börtön funkció kitelepítése, és városi célú hasznosítása 

  Balassagyarmat „zöldítése” 

   -- zöldelültek növelése, parkok felújítása 

 T3/4 Közlekedési hálózat felújítása, fejlesztése 

  A környezet és utasbarát közlekedés megvalósítása 

   -- összefüggő és biztonságos városi kerékpárút-hálózat kiépítése, a 
munkahelyek és intézmények megközelítésére 

   -- környezetet kímélő parkolók létesítése 

  A környezeti terhelés csökkentéséhez szükséges közlekedési hálózatok, illetve 
létesítmények kiépítése 

   -- a 22. sz. főút várost elkerülő, keleti hiányzó szakaszának kiépítése 

   -- új forgalmi csomópontok építése 

   -- a belső úthálózat felújítása 

 T3/5 Új területfejlesztések 

   -- Ipolyparti rekreációs terülte kiépítése 
 

T4 Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energia erőforrások fokozódó hasznosítása, a táji- 
természeti értékek megőrzése 

 T4/2 A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése 

  Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

   -- az összefüggő, hivatásforgalomra is használható, biztonságos kerékpárút 
hálózat kiépítése 

  Forgalomcsillapított zónák létesítése 

   -- összefüggő gyalogoshálózat kialakítása 

  Környezetbarát közösségi közlekedés kialakítása 

   -- a közösségi közlekedés utasbarát átszervezése és menetrendjének kialakítása 

 T4/3 A városi zöldfelületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelületi hálózat kialakítása 

  Városi parkok bővítése, felújítása, a lombtömeg intenzitás növelése 

   -- összefüggő zöldfelületi hálózat kialakítása 

   -- a növényzet intenzitás növelése a közterületeken és a magánkertekben is 

 T4/4 A helyi mikro-klíma javítása 

  Közterületi árnyékoló és hűtőfelületek  

   -- a közterek mikro-klímájának javítása, párásítók, árnyékoló lugasok, művi 
árnyékoló felületek, vízfelületek, szökőkutak, „szélcsatornák” kialakítása 

   -- utcafásítások folyamatossá és intenzívebbé tétele, „zöld kerítésekkel” (sövény, 
befuttatás) az utcai párologtató növényfelület növelése 
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 T4/7 Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése 

  Épületek energiaracionalizálása 

   -- az önkormányzati épületek hőszigetelése (ahol az építészeti kialakítás 
megengedi) 

   -- az épületek belső fűtési rendszereinek korszerűsítése 

   -- nyílászárók cseréje és (esetleg) rekuperációs szellőztető rendszerek beépítése 

 T4/8 Napenergia hasznosítás 

   -- az önkormányzati épületek energiaracionalizálásánál a napenergia 
felhasználás elindítása, arányának növelése, 

 
b) ÉSZAK-NYUGATI VÁROSRÉSZ 
 

  
 

A megoldandó problémák:  
-- kevés a felsőfokú végzettségűek aránya; 
-- viszonylag alacsony a foglalkoztatottság; 
-- a Madách ligeti lakótelepen sok a leszakadó rétegbe tartozó lakós, a környezet színvonala sem 

megfelelő; 
-- Újkóvár területén is nagyobbrészt hátrányos helyzetűek élnek, zömében leromlott 

lakókörnyezetben, és közterületek is elhanyagoltak; 
-- a gazdasági és lakóterületek között nincsen puffer, elválasztó védő zöldfelület; 
-- a jelenlegi és a tervezett 22. sz. főút közötti terülten sok a használaton kívüli terület. 

Fejlesztési célok:  
-- a Madách ligeti lakótelep komplex rehabilitációja; 
-- az Újkóvár területének fokozatos rehabilitációja, illetve lakóterületi felszámolása; 
-- zöldfelületek telepítése; 
-- a gazdasági területeket felfűző déli elkerülő út megvalósítása és a nyugati országos közúti 

csatlakozásának kiépítése;  
-- a gazdasági területeket és a lakótelkeket elválasztó védő zöldfelületek létesítése; 
-- a használaton kívüli területek hasznosítása; 
-- az energiaigény csökkentése, az energiagazdálkodás racionalizálása; 
-- a széndioxid kibocsátás mérséklése és a csökkentett energiaigény minél nagyobb arányban 

megújuló forrásokból történő fedezése. 

 

T1. Népességmegtartó képesség, a társadalmi esélyegyenlőség javítása 

 T1/1 A foglalkoztatási lehetőségek bővítése 

  A munkahelyek számának és minőségi választékának növelése 

   -- vonzó telephelykínálattal és gazdasági infrastruktúrával további vállalkozások 
betelepedésének elősegítése 

 T1/2 A környezetminőség javítása 

  A légszennyezettség csökkentése 

   -- a gépjárműforgalom csökkenését elősegítő kerékpárút hálózat kiépítése 

   -- a 22. sz. főút hiányzó nyugati elkerülő szakaszának kiépítése 

   -- a zöldfelületek növelése, porfogó, zajárnyékoló utcafásítások, sövények 
ültetése 



                                       BALASSAGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ, FEJLESZTÉSI CÉLOK                       VÁTERV95                                 2015 

22 

  A klímaváltozás hatásainak mérséklése 

   -- a közterületi növényzet intenzitás fokozása, utcafásítások végrehajtása 

   -- az épületek hővédelme, növényzettel és zöldtetőkkel, befuttatással 

   -- a „zöld/növényzeti kerítésrendszer általánossá tétele 

  Összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása, a lombtömeg intenzitás növelése 

   -- a szigetszerű, elkülönülő zöldfelületek összefüggő rendszerré történő 
összekapcsolása 

   -- a magánkertek ösztönzése intenzívebb növényzet telepítésére, lombtömeg 
növelése 

  A városkép javítása, a rendezettség fokozása 

   -- a Madách ligeti lakótelep komplex rehabilitációja 

   -- az Újkóvár területének fokozatos rehabilitációja, illetve lakóterületi felszámolása 

   -- alulhasznosított területek (Ipoly part menti területek) felhasználása, rendezése 

 T1/3 A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése 

  A közbiztonság fokozása 

   -- köztéri térfigyelő kamerák felszerelése (az indokolt helyeken) 

 T1/5 A lakhatási lehetőségek javítása 

  A fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 

   -- az önkormányzati lakások egy részének fiatalok számára való kiutalása 
 

T2 Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés 

 T2/1 Gazdasági infrastruktúra-fejlesztés 

  Innovatív gazdasági környezet kialakítása 

   -- gazdasági környezet fejlesztése, műszaki inkubátor centrum létesítése 

  Támogatási és ösztönző rendszerek kidolgozása 

   -- a környezetbarát telephelyfejlesztések ösztönzése 

   -- vállalati termelőkapacitások bővítésének ösztönzése 

 T2/2 A gazdaság versenyképességének növelése 

  Balassagyarmatot érintő infrastruktúrák fejlesztése és területi kínálatok bővítése 

   -- az 22. sz. főút hiányzó nyugati elkerülő szakaszmának megépítésének 
szorgalmazása 

   -- a déli iparterülteket összekötő gyűjtőút kiépítése, és 22. sz. főúthoz való 
csatlakozatásának megoldása 

   -- telephelykínálatok bővítése, terület-előkészítési feladatok végzése 
 

T3 Városi arculatépítés, környezetfejlesztés  

 T3/2 A helyi építészeti, városképi értékek hatékonyabb védelme, felújítása 

  Balassagyarmat „zöldítése” 

   -- zöldelültek növelése, parkok felújítása 

   -- települési területet körül vevő zöldgyűrű kialakítása 

   -- a belterületi és külterületi zöldfelületek összefüggő rendszerré fejlesztése 

   -- a gazdasági területeket és a lakótelkeket elválasztó védő zöldfelületek 
létesítése 

 T3/3 Alulhasznosított, illetve szlömös városi terültek rehabilitációja 

   -- a Madách ligeti lakótelep komplex rehabilitációja 

   -- az Újkóvár területének fokozatos rehabilitációja, illetve lakóterületi felszámolása 

 T3/4 Közlekedési hálózat felújítása, fejlesztése 

  A környezet és utasbarát közlekedés megvalósítása 

   -- összefüggő és biztonságos városi kerékpárút-hálózat kiépítése, a 
munkahelyek és intézmények megközelítésére 

   -- környezetet kímélő parkolók létesítése 

  A környezeti terhelés csökkentéséhez szükséges közlekedési hálózatok, illetve 
létesítmények kiépítése 

   -- a 22. sz. főút várost elkerülő, hiányzó nyugati szakaszának kiépítése 

   -- a déli gazdasági elkerülő gyűjtőút kiépítése és 22. sz. főúthoz való 
csatlakozásának megoldása 

   -- új forgalmi csomópontok építése 
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   -- a belső úthálózat felújítása 

 T3/5 Új területfejlesztések 

   -- Ipoly parti gazdasági területek kiépítése 
 

T4 Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energia erőforrások fokozódó hasznosítása, a táji- 
természeti értékek megőrzése 

 T4/2 A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése 

  Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

   -- a hivatásforgalomra is használható, biztonságos kerékpárút hálózat kiépítése 

  Környezetbarát közösségi közlekedés kialakítása 

   -- a közösségi közlekedés utasbarát átszervezése és menetrendjének kialakítása 

 T4/3 A városi zöldfelületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelületi hálózat kialakítása 

  Városi parkok bővítése, felújítása, a lombtömeg intenzitás növelése 

   -- összefüggő zöldfelületi hálózat kialakítása 

   -- védő zöldfelületek létesítése 

   -- a növényzet intenzitás növelése a közterületeken és a magánkertekben is 

 T4/4 A helyi mikro-klíma javítása 

  Közterületi árnyékoló és hűtőfelületek  

   -- a közterek mikro-klímájának javítása, párásítók, árnyékoló lugasok, művi 
árnyékoló felületek, vízfelületek, szökőkutak, „szélcsatornák” kialakítása 

   -- utcafásítások folyamatossá és intenzívebbé tétele, „zöld kerítésekkel” (sövény, 
befuttatás) az utcai párologtató növényfelület növelése 

 
c) ÉSZAK-KELETI VÁROSRÉSZ 

 

  
 

A megoldandó problémák:  
-- a városrészen halad keresztül a 22. számú országos főút nyomvonala, a teherforgalom 

környezeti hatásai kedvezőtlenek; 
-- a lakótelepeken a parkolási lehetőségek hiányosak; 
-- a Nógrádi lakótelep elhanyagolt állapota. 

Fejlesztési célok:  
-- a 22.- sz. főút keleti elkerülő szakaszának megépítése; 
-- a déli gazdasági területeket összekötő tervezett gyűjtőút keleti szakaszának kiépítése és a 22. 

sz. főúthoz való csatlakozás megoldása; 
-- a Nógrádi lakótelep komplex rehabilitációja; 
-- a Dr Kenessy Albert Városi Kórház fejlesztése; 
-- zöldfelületek bővítése, utcafásítások; 
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-- a használaton kívüli területek (volt vízmű-terület) hasznosítása; 
-- az energiaigény csökkentése, az energiagazdálkodás racionalizálása; 
-- a széndioxid kibocsátás mérséklése és a csökkentett energiaigény minél nagyobb arányban 

megújuló forrásokból történő fedezése. 
 

T1. Népességmegtartó képesség, a társadalmi esélyegyenlőség javítása 

 T1/1 A foglalkoztatási lehetőségek bővítése 

  A munkahelyek számának és minőségi választékának növelése 

   -- vonzó telephelykínálattal és gazdasági infrastruktúrával további vállalkozások 
betelepedésének elősegítése 

 T1/2 A környezetminőség javítása 

  A légszennyezettség csökkentése 

   -- a városi gépjárműforgalom csökkenését elősegítő kerékpárút hálózat kiépítése 

   -- a 22. sz. főút hiányzó keleti elkerülő szakaszának kiépítése 

   -- a zöldfelületek növelése, porfogó, zajárnyékoló utcafásítások, sövények 
ültetése 

  A klímaváltozás hatásainak mérséklése 

   -- a közterületi növényzet intenzitás fokozása, utcafásítások végrehajtása 

   -- az épületek hővédelme, növényzettel és zöldtetőkkel, befuttatással 

   -- a „zöld/növényzeti kerítésrendszer általánossá tétele 

  Összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása, a lombtömeg intenzitás növelése 

   -- a szigetszerű, elkülönülő zöldfelületek összefüggő rendszerré történő 
összekapcsolása 

   -- a magánkertek ösztönzése intenzívebb növényzet telepítésére, lombtömeg 
növelése 

  A városkép javítása, a rendezettség fokozása 

   -- a Nógrádi lakótelep komplex rehabilitációja 

   -- utcafásítások 

 T1/3 A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése 

  A közbiztonság fokozása 

   -- köztéri térfigyelő kamerák felszerelése (az indokolt helyeken) 

   -- mindenki számára akadálymentes közterületek kialakítása 

 T1/4 A városi szolgáltatások körének szélesítése 

  A szociális és egészségügyi ellátó hálózat minőségi javítása 

   -- a Dr Kenessy Albert Városi Kórház fejlesztése 
 

T2 Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés 

 T2/2 A gazdaság versenyképességének növelése 

  Balassagyarmatot érintő infrastruktúrák fejlesztése és területi kínálatok bővítése 

   -- az 22. sz. főút hiányzó keleti, elkerülő szakaszmának megépítésének 
szorgalmazása 

   -- a déli gazdasági területeket összekötő tervezett gyűjtőút keleti szakaszának 
kiépítése és a 22. sz. főúthoz való csatlakozás megoldása 

 

T3 Városi arculatépítés, környezetfejlesztés  

 T3/2 A helyi építészeti, városképi értékek hatékonyabb védelme, felújítása 

  Balassagyarmat „zöldítése” 

   -- zöldelültek növelése, parkok felújítása 

   -- települési terültet körül vevő zöldgyűrű kialakítása 

   -- a belterületi és külterületi zöldfelületek összefüggő rendszerré fejlesztése 

 T3/3 Alulhasznosított, illetve szlömös városi terültek rehabilitációja 

   -- a Nógrádi lakótelep komplex rehabilitációja 

 T3/4 Közlekedési hálózat felújítása, fejlesztése 

  A környezet és utasbarát közlekedés megvalósítása 

   -- összefüggő és biztonságos városi kerékpárút-hálózat kiépítése, a 
munkahelyek és intézmények megközelítésére 

   -- környezetet kímélő parkolók létesítése 
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  A környezeti terhelés csökkentéséhez szükséges közlekedési hálózatok, illetve 
létesítmények kiépítése 

   -- az 22. sz. főút hiányzó keleti, elkerülő szakaszmának megépítésének 
szorgalmazása 

   -- a déli gazdasági területeket összekötő tervezett gyűjtőút keleti szakaszának 
kiépítése és a 22. sz. főúthoz való csatlakozás megoldása 

   -- új forgalmi csomópontok építése 

   -- a belső úthálózat felújítása 
 

T4 Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energia erőforrások fokozódó hasznosítása, a táji- 
természeti értékek megőrzése 

 T4/2 A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése 

  Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

   -- a hivatásforgalomra is használható, biztonságos kerékpárút hálózat kiépítése 

 T4/3 A városi zöldfelületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelületi hálózat kialakítása 

  Városi parkok bővítése, felújítása, a lombtömeg intenzitás növelése 

   -- összefüggő zöldfelületi hálózat kialakítása 

   -- a növényzet intenzitás növelése a közterületeken és a magánkertekben is 

 T4/4 A helyi mikro-klíma javítása 

  Közterületi árnyékoló és hűtőfelületek  

   -- a közterek mikro-klímájának javítása, párásítók, árnyékoló lugasok, művi 
árnyékoló felületek, vízfelületek, szökőkutak, „szélcsatornák” kialakítása 

   -- utcafásítások folyamatossá és intenzívebbé tétele, „zöld kerítésekkel” (sövény, 
befuttatás) az utcai párologtató növényfelület növelése 

  Az épületek klímavédelme, hővédelme 

   -- az épület-árnyékolás (napvédők, napernyők, rolók) széles körű elterjesztése 

   -- az épület „zöldítés” általánossá tétele (zöldtetők, erkélyládák, erkély-árnyékoló 
lugasok, végfalak/tűzfalak befuttatása, stb.) 

 
d) DÉLI VÁROSRÉSZ 
 

  

  



                                       BALASSAGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ, FEJLESZTÉSI CÉLOK                       VÁTERV95                                 2015 

26 

A megoldandó problémák:  
-- a városrész megközelítési viszonyai nem jók. A városrész nyugati lakóterületeit a vasút 

elválasztja a többi városrészektől;  
-- az ipari gazdasági területek és a lakóterületek között nincs puffer terület; 
-- a gazdasági terültek külső közlekedési kapcsolatai nem jók; 
-- a parkolás több helyen gondot okoz, de maga az autós és tömegközlekedés is problémás, a szűk 

áteresztőképesség és a járatsűrűség miatt (pl. zártkert, Nyírjes); 
-- Nyírjes közművesítettsége nem megfelelő; 
-- a vitalitási index városrész összehasonlításban a legkedvezőtlenebb. 
 

Fejlesztési célok:  
-- a vasúti átjárás javítása, a többi városrészekkel való jobb kapcsolat érdekében; 
-- a gazdasági területeket felfűző gyűjtőút kiépítése; 
-- új gazdasági területek előkészítése; 
-- a börtön áttelepítéséhez új terület biztosítása; 
-- gépkocsi parkoló helyek építése; 
-- Nyírjes közmű fejlesztése; 
-- védő zöldfelületek telepítése a gazdasági és lakóterületek közé; 
-- utcafásítások; 
-- a Süvöltői új templom mögötti, volt anyaglelőhely rendezése, parkosítása, rekreációs célú 

hasznosítása; 
-- a belterületi és a külterületi zöldfelületi kapcsolatok megteremtése. 

 
 

T1. Népességmegtartó képesség, a társadalmi esélyegyenlőség javítása 

 T1/1 A foglalkoztatási lehetőségek bővítése 

  A munkahelyek számának és minőségi választékának növelése 

   -- vonzó telephelykínálattal és gazdasági infrastruktúrával további vállalkozások 
betelepedésének elősegítése 

  Kezdő vállalkozások támogatása képzéssel 

   -- technológiai inkubáció biztosítása az induló vállalkozóknak 

 T1/2 A környezetminőség javítása 

  A légszennyezettség csökkentése 

   -- a városi gépjárműforgalom csökkenését elősegítő kerékpárút hálózat kiépítése 

   -- a déli gazdasági területeket felfűző gyűjtőút kiépítése 

   -- a zöldfelületek növelése, porfogó, zajárnyékoló utcafásítások, sövények 
ültetése 

  A klímaváltozás hatásainak mérséklése 

   -- a közterületi növényzet intenzitás fokozása, utcafásítások végrehajtása 

   -- az épületek hővédelme, növényzettel és zöldtetőkkel, befuttatással 

   -- a „zöld/növényzeti kerítésrendszer általánossá tétele 

  Összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása, a lombtömeg intenzitás növelése 

   -- a szigetszerű, elkülönülő zöldfelületek összefüggő rendszerré történő 
összekapcsolása 

   -- a magánkertek ösztönzése intenzívebb növényzet telepítésére, lombtömeg 
növelése 

  A városkép javítása, a rendezettség fokozása 

   -- déli beépítésre szánt területek köré városképjavító fásítások telepítése 

 T1/3 A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése 

  A közbiztonság fokozása 

   -- köztéri térfigyelő kamerák felszerelése (az indokolt helyeken) 

   -- mindenki számára akadálymentes közterületek kialakítása 
 

T2 Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés 

 T2/1 Gazdasági infrastruktúra-fejlesztés 

  Innovatív gazdasági környezet kialakítása 

   -- gazdasági környezet fejlesztése, műszaki inkubátor centrum létesítése 
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  Támogatási és ösztönző rendszerek kidolgozása 

   -- a környezetbarát telephelyfejlesztések ösztönzése 

 T2/2 A gazdaság versenyképességének növelése 

  Balassagyarmatot érintő infrastruktúrák fejlesztése és területi kínálatok bővítése 

   -- a déli iparterülteket összekötő gyűjtőút kiépítése 

   -- telephelykínálatok bővítése, terület-előkészítési feladatok végzése 

 T2/4 Az idegenforgalom fejlesztése 

  Turizmus fogadási feltételeinek javítása 

   -- a Nyírjesi rekreációs területek közműfejlesztése  
 

T3 Városi arculatépítés, környezetfejlesztés  

 T3/2 A helyi építészeti, városképi értékek hatékonyabb védelme, felújítása 

  Balassagyarmat „zöldítése” 

   -- zöldelültek növelése,  

   -- települési terültet körül vevő zöldgyűrű kialakítása 

   -- a belterületi és külterületi zöldfelületek összefüggő rendszerré fejlesztése 

   -- Springa-dombi parkerdő létesítése 

 T3/3 Alulhasznosított, illetve szlömös városi terültek rehabilitációja 

   -- elhanyagolt terültek átépítése, hasznosítása 

   -- Süvöltői új templom melletti volt anyag-nyerőhely hasznosítása, parkosítása 

 T3/4 Közlekedési hálózat felújítása, fejlesztése 

  A környezet és utasbarát közlekedés megvalósítása 

   -- összefüggő és biztonságos kerékpárút-hálózat kiépítése, a munkahelyek és 
intézmények megközelítésére 

   -- környezetet kímélő parkolók létesítése 

   -- új vasúti gépkocsi átjáró-helyek létesítése 

  A környezeti terhelés csökkentéséhez szükséges közlekedési hálózatok, illetve 
létesítmények kiépítése 

   -- a déli gazdasági elkerülő gyűjtőút kiépítése 

   -- új forgalmi csomópontok építése 

   -- a belső úthálózat felújítása 

 T3/5 Új területfejlesztések 

   -- új gazdasági területek terület-előkészítése 

   -- Springa dombi lakóterület kialakítása 
 

T4 Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energia erőforrások fokozódó hasznosítása, a táji- 
természeti értékek megőrzése 

 T4/2 A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése 

  Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

   -- összefüggő, hivatásforgalomra is használható, biztonságos kerékpárút hálózat 
kiépítése 

 T4/3 A városi zöldfelületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelületi hálózat kialakítása 

  Városi parkok bővítése, felújítása, a lombtömeg intenzitás növelése 

   -- összefüggő zöldfelületi hálózat kialakítása 

   -- a növényzet intenzitás növelése a közterületeken és a magánkertekben is 

 T4/4 A helyi mikro-klíma javítása 

  Az épületek klímavédelme, hővédelme 

   -- az épület-árnyékolás (napvédők, napernyők, rolók) széles körű elterjesztése 

   -- az épület „zöldítés” általánossá tétele (zöldtetők, erkélyládák, erkély-árnyékoló 
lugasok, végfalak/tűzfalak befuttatása, stb.) 

 T4/7 Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése 

  Épületek energiaracionalizálása 

   -- épületek hőszigetelése (ahol az építészeti kialakítás megengedi) 

   -- az épületek belső fűtési rendszereinek korszerűsítése 

   -- nyílászárók cseréje és (esetleg) rekuperációs szellőztető rendszerek beépítése 

 T4/8 Napenergia hasznosítás 
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   -- a gazdasági telephelyek energia racionalizálásánál a napenergia felhasználás 
elindítása, arányának növelése, 

 
e) KÜLTERÜLET 

A megoldandó problémák:  
-- a volt zártkert terülteken vannak szlömös, elhanyagolt területek; 
-- az itteni lakók nagy része társadalmilag leszakadó rétegbe tartoznak. 

Fejlesztési célok:  
-- az elhanyagolt területek városképet rontó hatásainak mérséklése fásításokkal; 
-- ökoturisztikai bemutatóhelyek létesítése; 
-- a külterületi erdőterületek bővítése és összefüggő rendszerré fejlesztése; 
-- biogazdálkodás ösztönzése; 
-- helyi jellegzetes mezőgazdasági termékek előállításának támogatása. 

 

T1. Népességmegtartó képesség, a társadalmi esélyegyenlőség javítása 

 T1/2 A környezetminőség javítása 

  Összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása, a lombtömeg intenzitás növelése 

   -- a külterületi erdők összefüggő rendszerré való fejlesztése 

  A városkép javítása, a rendezettség fokozása 

   -- az elhanyagolt területek városképet rontó hatásainak mérséklése fásításokkal 

 T1/3 A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése 

  A közbiztonság fokozása 

   -- köztéri térfigyelő kamerák felszerelése (az indokolt helyeken) 
 

T2 Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés 

 T2/1 Gazdasági infrastruktúra-fejlesztés 

  Helyi mezőgazdasági termékek előállításának támogatása 

   a biogazdálkodás ösztönzése, támogatási rendszer kidolgozása 

   a helyi mezőgazdasági termékek feldolgozásának és piacra jutásának 
támogatása 

 T2/4 Az idegenforgalom fejlesztése 

  Turizmus fogadási feltételeinek javítása 

   -- a turisztikai fogadókapacitás bővítésére, ökoturisztikai infrastruktúra fejlesztése  
 

T3 Városi arculatépítés, környezetfejlesztés  

 T3/2 A helyi építészeti, városképi értékek hatékonyabb védelme, felújítása 

  Balassagyarmat „zöldítése” 

   -- települési terültet körül vevő zöldgyűrű kialakítása 

   -- a belterületi és külterületi zöldfelületek összefüggő rendszerré fejlesztése 

 T3/3 Alulhasznosított, illetve szlömös városi terültek rehabilitációja 

   -- elhanyagolt terültek városképet rontó hatásainak mérséklése fásításokkal 
 

T4 Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energia erőforrások fokozódó hasznosítása, a táji- 
természeti értékek megőrzése 

 T4/4 A helyi mikro-klíma javítása 

  Közterületi árnyékoló és hűtőfelületek  

   -- külterületi zöldfelületek bővítése, zöldgyűrű létesítése a belterületi határok 
mentén 

 T4/9 A táji- természeti értékek védelme 

   -- a táji értékek védelmében a készülő településrendezési tervi felülvizsgálatban 
előírásokat kell rögzíteni és le kell határolni a tájképvédelmi területeket. 

   -- a készülő településrendezési tervi felülvizsgálatban javaslatot kell tenni helyi 
természetvédelmi terültek kijelölésére és a vonatkozó szabályozásra 
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2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
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2.1 AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, A KIJELÖLÉS ÉS A LEHATÁROLÁS INDOKLÁSÁVAL 
 

Az alábbiakban bemutatjuk a város egészének, illetve részeinek komplex elemzéséből levezetett 
beavatkozást igénylő területeket, azaz az akcióterületeket Javasoljuk, hogy a lehetséges akcióterületek 
egyezzenek meg a 2008-ban jóváhagyott IVS által kijelölt területekkel. Ugyanis a kitűzött fejlesztési 
feladatok nagyobbik része még nem valósult meg.  
A városrészenkénti akcióterülteket  
-- a társadalmi problémák halmozódási területei,  
-- a fizikai problémák halmozódási területei, 
-- az elképzelt jövőkép irányába mutató fejlesztési célok célterületei 
együttesen határozták meg. 

  

A társadalmi problémák halmozódása a KSH által lehatárolt 
városrészeken (minél alacsonyabb a pontszám, annál 
problémásabb a városrész) 

A fizikai környezet problémái 

 

 

A Városközponton belül két akcióterület jelölhető ki. Az A1 jelű akcióterület az Ipoly-parti rekreációs 
területet kivéve a mai városközpont teljes területe. Az előző ciklusban itt elindított fejlesztések mintegy 
50%-a még nem valósult meg, ezért indokolt a terület egészének szerepeltetése, de azért is, mert a 
város arculatépítése, illetve a tematikus célok között kitűzött népességmegtartó képesség egyik 
legfontosabb területi bázisa. Annak ellenére, hogy a társadalmi problémák, feszültségek a többi 
városrésszel összehasonlítva kisebb halmozódást mutatnak.  
Az A2 jelű Ipoly-part akcióterület, mely ugyancsak az előző ciklusban is akcióterület volt, és több 
elindított fejlesztési feladat megvalósult. A terület rekreációs területének kiépítése két szempontból is 
fontos, mert egy részről a terület nagyrészt alulhasznosított és rendezetlen, ami a belvárosi közelség 
miatt különösen zavaró, másrészt a népességmegtartás egyik fontos követelménye az életkörülmények 
és ezen belül a rekreációs lehetőségek fejlesztése. 

Az akcióterületek további területei: az északi és a déli városrészekben helyezkednek el. 
A B1 jelű Madách lakótelep és a C1 jelű Nógrádi Sándor lakótelep rehabilitációs területek. A B2 jelű 
új templom melletti akcióterület rekreációs célokat és környezet rendezést szolgál. A D1 jelű Springa 
domb és környéke akcióterület. E terület, részben lakóterület fejlesztésre jelölhető ki, részben a 
jelenlegi erdőterület parkerdővé alakítása a cél. A lakóterület tulajdonszerzése megtörtént. További 
terület-előkészítési feladatok vannak hátra. Az akcióterület kijelölésének célja a lakhatási körülmények 
és a pihenési lehetőségek javítása. A D2 jelű akcióterület a gazdasági területek bővítését teszi lehetővé. 

Akcióterületen kívüli fejlesztés továbbá, a déli városrészben, a belterületi határ mentén tervezett déli 
gazdasági területeket összekötő gyűjtőút, valamint további zöldfelületek létesítése. 

A fejlesztések segíteni fogják mind a népességmegtartó képesség erősítését, a munkahelyek számának 
növekedését, a városi környezet minőségének javulását, mind a klímaváltozásra felkészüléssel 
kapcsolatos célok elérését. 
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Balassagyarmat akcióterületei, a távlati közlekedési hálózatok jelölésével 
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2.2. AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN A MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK 
ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA, A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE 

Az alábbiakban ismertetjük a lehetséges akcióterületenként az azokon belül megvalósítandó fejlesztési 
feladatcsoportokat, projekteket és azok jellemzőit, valamint a fejlesztések eredményeként várható 
hatásokat és a kiindulási és eredményindikátorokat. 
-- Szürke aláfestéssel jeleztük azokat a projekteket, amelyek megvalósítása még ugyan nem indult el, de 

a megvalósításhoz szükséges forrásokat az előző ciklusban már biztosították. 
-- A költségek becsült és nettó értékek, azaz nem tartalmazzák az áfát, a tervezés és lebonyolítás valamint 

a tartalék költségeit. 

2.2.1 A Városközpont akcióterületei  
Az alábbi városközponti akcióterületeken a jelenlegi építészeti és kulturális örökség megőrzése és 
továbbfejlesztése, minden városlakónak elemi érdeke, mert életkörülményeit, közérzetét, a kötődését a 
településhez javítani fogja. Az idelátogatóknak pedig növekvő vonzerőt fog jelenteni, a turistaforgalmat 
fellendíti, és ezzel a városban élők életkörülményeit, a munkalehetőségek növekedésével, az ellátottsági 
viszonyok fejlődésével tovább fogja javítja.  

Az alábbi táblázatokban zöld színnel jeleztük a kedvező tendenciát, narancsszínnel a kedvezőtlent. Az 
alá nem színezett értékek semlegesek, vagy közel semlegesek.  

témakörök indikátor 

kiindulási 2001 kiindulási 2011 eredmény 2020 

1. lakónépesség száma 3 539 fő 3 359 fő 3 300 

2. fiatalok aránya 15,3% 12,5% 13% 
 

3. alacsony komfortfokozatú lakások aránya 16,5% 6,3% 3,0% 
 

4. felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 

15,1% 15,7% 20% 
 

5. legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya 

32,4% 17,9% 12% 
 

6. foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

51,4% 57,2% 65% 
 

 

Az egyéb turisztikai fejlesztések együttes hatásaként az idegenforgalom a városban növekedni fog. Ezen 
belül: 

témakörök indikátor 

kiindulási 2001 kiindulási 2012 eredmény 2020 

1. vendégéjszakák száma/1000 lakos  699 178 250 

2. külföldi vendégek aránya a vendégéjszakákon 
belül 

5% 11,7% 15,0% 

3. áltagos tartózkodási idő 2,36 1,6 2,2 

 
Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 

-- a népességmegtartó képesség, esélyegyenlőség javítását, 
-- a gazdaságfejlesztést, munkahelyteremtést, 
-- a városi arculatépítést és környezetfejlesztést, 
-- a felkészülést a klímaváltozásra, a megújuló energiaforrások fokozott hasznosítását. 

A fejlesztések konkrét céljai: 

-- a Városközpont környezetének funkcionális és környezeti fejlesztése, 
-- a gépjármű közlekedés mérséklése, kerékpárutak építése, további gyalogos felületek 

kialakítása; 
-- új megfelelő kapacitású forgalmi csomópontok építése; 
-- a városi zöldfelületek további növelése, összefüggő rendszerének kialakítása, az 

elhanyagolt közpark területek rehabilitációja; 
-- a gyalogos közterületek bővítése, és helyi mikroklímájának javítása; 
-- utcafásítások; 
-- új közterületi parkolók építése; 
-- a magántulajdonban lévő védett épületek felújításának támogatása; 
-- a börtön épületének közösségi célú hasznosítása; 
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-- az energiaigény csökkentése, az energiagazdálkodás racionalizálása; 
-- a széndioxid kibocsátás mérséklése és a csökkentett energiaigény minél nagyobb 

arányban megújuló forrásokból történő fedezése. 
A fejlesztések hatására a városközponti területei egységessé és rendezettekké válnak. Az élményteli 

gyalogos terek a városban élők közösségi életét gazdagítani fogják, és ezzel a települési 
kötődés erősödését szolgálják. A városba látogatókra kedvező hatással lesz a kulturált 
környezet, az akcióterület népességmegtartó képessége, társadalmi mutatói javulnak:  
-- a Belváros jelenlegi népességszáma 2020-ra stabillá válik, (a jelenlegi 3539-ről nem 

csökken 3300 alá);  
-- a fiatalok népességaránya a városi átlagnál valamivel kedvezőbbé válik (a városi átlag 
12,6%), a fejlesztési beavatkozások hatására 2020-ra a fiatalok aránya kissé emelkedni 
fog (13%-ra). 

A1 jelű akcióterület – Ipoly-parti utca és Ady Endre utca közötti városközponti terület 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
. Projektek megnevezése output 

indikátor 
(kapacitás) 

magvalósítás 
időszaka 
 

költségigény, 
becsléssel 
MFt (nettó) 

finanszírozási 
forrás 

1. Út átépítések, 
felújítások, 
körforgalmi 
csomópont kiépítése 

1.1 Rákóczi fejedelem út 
átépítése a Teleki utca 
és a Hunyadi János 
utca közötti szakaszon 

420 fm 2016-2018 110,0 TOP 2  
 

1.2 Hunyadi J. – Batik F. – 
Kossuth L. utcák 
megerősítése, a Baltik, 
Patvarci út 
biztonságos 
keresztezésnek 
kialakítása 

950 fm 2016-2017 254,0 TOP 3.1 

1.3 Ipoly-parti út – Nádor 
utca gyűjtőúti 
átépítése 

1430 fm 2017-2020 350,0 TOP 2 

1.4 Körforgalmi 
csomópont 
megépítése a 22. sz. 
főút ás az Ady Endre 
út csatlakozásánál 

1 db 2016 101,6 TOP 3.1 

2. Parkolók építése 2.1 Parkoló építése a 
Teleki utca- Deák utca 
– Rákóczi fejedelem ú 
által határolt tömbben 

4800+4700 
m2 

(170 fh) 

2017 102,0 TOP 2 

2.2 Parkoló építése a 
Szabó Lőrinc és a 
Madách Imre utca 
között. Térszínen park 
létesítése 

2500 m2 

(120 ph( 

 

2018 250,0 TOP 2 

3. közterültek 
rendezése 

3.1 Palóc liget felújítása, 
fejlesztése, 
közvilágítás 
fejlesztésével 

30 000 m2 2016 254,0 TOP 2.1 

3.2 utcafásítások  2016-2017 2,0 TOP 2. 

3.3 Vár rompark létesítése  2016-2018 101,6 TOP 1.2 

4. épület, piac 
felújítások, építési 
lehetőségek 
kialakítása 

4.1 „VÁROSKAPU” projekt 
a Palóc liget és a 
Rákóczi fejedelem útja 
közötti terülten 
épületbontással új 
építési lehetőségek 
megteremtése  

4185 m2 
+2500 m2 

telekterület 

2016-2018 203,2 TOP 1.1 

4.3 Áninger ház felújítása 
(Nógrád Örökség 
Háza) 

465 m2 2018 317,5 TOP 1.2. 

4.5 A Művelődési 
Központban új 
színházterem építése 

1000 m2 2018-2020 1397,0 TOP 5.1  
TOP 5.3  
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  4.6 Madách Filmszínház 
korszerűsítése 

500 m2 2018-2020 137,2 HAZAI 

4.7 Alkotóház létesítése a 
Művelődési ház 
egykori kazánházából 

250 m2 2018-2020 820 TOP 5.3 

4.8 Városi Piac felújítása, 
korszerűsítése, és 
bővítése, +parkoló 
kiépítése 

+50 fh 
parkoló 

2016 101,6,0 TOP 1.1. 

4.9 Termelői piac 
létesítése a Városházi 
sétányon 

 2016 25,4 TOP 1.1 

4.10 Vármegyeháza 
főhomlokzat felújítása 

 2015 134,0 TOP 5.4, 
TOP 1.1 

4.11 Inkubátorház 
létesítése a 
Vármegyeházán 

 2016-2017 133,0 TOP 1.1 

4.12 Orvosi rendelő építés 
és összeköltöztetés a 
Rákóczi 51.be, a 
Rákóczi u 23. 
felújítása  

200 m2 2016 63,5 TOP 4.1 

4.13 Hajléktalan szálló 
felújítása, bővítése 

300 m2 2016 88,9 TOP 4.2 

4.14 Krízis Otthon 
létesítése, a volt Petőfi 
Iskolában 

200 m2 2016 139,7 TOP 4.2 

4.15 Önkormányzati 
intézmények 
épületeinek 
akadálymentesítése, 
családbarát 
átalakítása 

1000 m2 2015-2017 76,2 TOP 4.2 

4.16 Dózsa György utca 
39-41 sz. társasházak 
és környezetük 
komplex felújítása 
mintaprojekt keretében 

100 lakás 2017-2019 355,6 TOP 4.2 

4.17 Városi Sportcsarnok 
felújítása 

1000 m2 2017-2018 508,0 EFOP 1.5 

4.18 Börtön funkcióváltó 
felújítása 

2 000 m2 2019-2020 1000,0 TOP 4 

4.18 Palócország Fővárosa 
program 

 2018-2020 2802,0 HAZAI 

 

 

A1 akcióterület 
légi felvétele 
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A1 jelű akcióterület – Ipoly-parti utca és Ady Endre utca közötti városközponti terület és az akcióterületen belüli projektek. 

 
A2 jelű akcióterület – Ipoly-part 
A megépült 22. sz. főút elkerülő szakaszának és az Ipolypart utca közötti mintegy 20 ha. terület rendezése 
a fejlesztési feladat. A területen elkezdődött a hasznosítás az elmúlt fejlesztési ciklusban. Megvalósult egy 
műfüves pálya és hozzátartozó öltöző épület, és egy gördeszka pálya, valamint egy edzőpálya. Uszoda 
építése folyamatban van. A további feladatokat az alábbi táblázat mutatja be. 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
feladatcsoportok Projektek megnevezése output 

indikátor 
(kapacitás) 

magvalósítás 
időszaka 
 

költségigény, 
becsléssel 
MFt (nettó) 

finanszírozási 
forrás 

1. További rekreációs 
létesítmények 
építése 

1.1 Atlétikai pálya 
létesítése 

 2016 10,0 TOP 4. 

1.2 Füves labdarugó-pálya 
építése 

 2016-2017 20,0 TOP 4. 

1.3 Tanuszoda építése 1800 m2 2016 340,0 NSIFP 
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2.  Zöldfelületek 
telepítése, parkolók 
építése 

2.1 Sport és rekreációs 
célú szabadidőpark 
kialakítása, közművek 
kiépítésével 

10 000 m2 2016-2017 444,5 TOP 2.1. 

2.2 Parkoló építése a 
sportterület bejáratánál 

50 fh 2016 30,0 TOP 2. 

3. Ipoly Holtág 
rehabilitáció 

3.1 Az Ipoly Holtág 
kitisztítása és 
csónakázó tóvá 
alakítása, vizes 
élőhelyi rekonstrukció 

 2019-2020 76,2 KEHOP 3.21 

3.2 Védőfásítás 2 500 fm 2020 5,0 KEHOP 1. 
3.3 Ipoly rét program 10 000 m2 2017 101,6 TOP 2.1 

4. Nem rekreációs 
létesítmények 

4.1 Kereskedelmi terület 
kialakítása  

 2016 203,2 TOP 1.1 

4.2 Szennyvízátemelő 
kiváltása és 
áttelepítése 

 2020 90,0 KEHOP 1.2 

 

 
A2 jelű akcióterület – Ipoly-part és az akcióterületen belüli projektek 
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Az Ipoly-parti rekreációs terület légi felvétele 

2.2.2 Az Észak-nyugati városrész akcióterületei  
Az alábbi akcióterületeken az átfogó fejlesztési célok a városrész társadalmi problémáinak enyhítése, a 
hátrányos, társadalmilag leszakadó rétegek életkörülményeinek javítása, a környezeti állapotok javítása. 
Ezen utóbbin belül a Madách ligeti lakótelep komplex rehabilitációja, az Újkóvár terültén szlömösödés 
megállítása, a leromlott lakóterülten a környezeti állapotok javítása, a zöldfelületek bővítése, a 
használaton kívüli, vagy alulhasznosított terültek rendezésével és városlakók számára életkörülményeket 
javító települési funkciók betelepítésével. 
A városrészben két akcióterületen belül koncentrálhatók a célokat szolgáló fejlesztések. 

Az alábbi táblázatokban a városrész társadalmi problémáinak enyhítését célzó beavatkozások várható 
hatásait mutatjuk be. Zöld színnel jeleztük a kedvező tendenciát, narancsszínnel a kedvezőtlent. Az alá 
nem színezett értékek semlegesek, vagy közel semlegesek.  

témakörök indikátor 

kiindulási 2001 kiindulási 2011 eredmény 2020 

1. lakónépesség száma 2240 fő 2262 fő 2250 

2. fiatalok aránya 18,0% 13,0% 13,5% 
 

3. alacsony komfortfokozatú lakások aránya 6,6% 2,8% 2,0% 
 

4. felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 

14,8% 15,7% 20% 
 

5. legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya 

24,3% 16,6% 12% 
 

6. foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

48,3% 51,1% 65% 
 

 

A fejlesztések konkrét céljai: 

-- a Madách ligeti lakótelep komplex rehabilitációja; 
-- az Újkóvár területének fokozatos rehabilitációja, illetve lakóterületi felszámolása; 
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-- zöldfelületek telepítése; 
-- a gazdasági területeket felfűző déli elkerülő út nyugati országos közúti csatlakozásának 

kiépítése;  
-- a gazdasági területeket és a lakótelkeket elválasztó védő zöldfelületek létesítése; 
-- a használaton kívüli területek hasznosítása; 
-- az energiaigény csökkentése, az energiagazdálkodás racionalizálása; 
-- a széndioxid kibocsátás mérséklése és a csökkentett energiaigény minél nagyobb 

arányban megújuló forrásokból történő fedezése. 
A fejlesztések hatására  

-- a városrész jelenlegi heterogén jellege enyhülni fog, környezeti állapotát tekintve 
egységesebbé és rendezettebbé válik.  

-- a városrész jelenlegi népességszáma 2020-ra stabillá válik, (a jelenlegi népesség szám 
megmarad);  

-- a fiatalok népességaránya a fejlesztési beavatkozások hatására 2020-ra kissé 
emelkedni fog (13,5%-ra); 

-- az alacsony iskolázottak száma tovább fog csökkeni; 
-- a felsőfokú végzettségű lakósok száma emelkedni fog; 
-- a foglalkoztatottak arányában jelentősebb változás prognosztizálható. 

B1 jelű akcióterület – Madách ligeti lakótelep komplex rehabilitációja  
A lakótelep elhanyagolt jellege teszi szükségessé a rehabilitációt, melyet komplexen kell értelmezni, azaz 
a lakóépületek felújítása és korszerűsítése mellet a közterültek felújítása is szükséges. 
 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
feladatcsoportok Projektek megnevezése output 

indikátor 
(kapacitás) 

magvalósítás 
időszaka 
 

költségigény, 
becsléssel 
MFt (nettó) 

finanszírozási 
forrás 

1 A lakótelep 
lakóépületeinek 
rehabilitációja 

1.1 Utólagos hőszigetelés 432 lakás 2016-2020 432,0 TOP 3. 

1.2  Épületgépészeti 
korszerűsítés 
(napelemek 
rendszerbe állítása is) 

2.  A lakótelep 
közterületeinek 
felújítása 

2.1  Útburkolatok, parkolók 
felújítása 

1 200 fm 2016-2018 24,0 TOP 2. 

2.2  Zöldfelületek felújítása 5 000 m2 2016-2020 10,0 TOP 2 
 

  

B1 jelű akcióterület – Madách ligeti lakótelep akcióterületen 
belüli projektek 

Madách ligeti lakótelep légi felvétele 

 
B2 jelű akcióterület – Új templom melletti rekreációs terület 
A templom melletti terület egykori anyagnyerő hely volt és törmeléklerakó hellyé változott. A rendezetlen 
terület rekultivációja és rekreációs terület kialakítása a cél.  
 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
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feladatcsoportok Projektek megnevezése output 
indikátor 
(kapacitás) 

magvalósítás 
időszaka 
 

költségigény, 
becsléssel 
MFt (nettó) 

finanszírozási 
forrás 

1.  Rekreációs 
létesítmények 
létesítése 

1.1 BMX és gördeszka 
pálya valamint 
korcsolya pálya 
kialakítása 

3 db 2016-2018 50,0 TOP 2.1 

1.2 Kaland játszótér 
létesítése 

1 db 2018 35,0 TOP 2.1 

2 Közpark létesítése 2.1 Zöldfelületek 
telepítése, 
pihenőhelyek 
kialakítása 

15 000 m2 2016-2018 131,6 TOP 2.1 

3 Parkoló építése 3.1 Parkolók létesítése 20 fh 2018 12,0 TOP 2.1 

 összesen:                      228,6 
 

  

B2 jelű akcióterület – Süvöltői új templom melletti rekreációs 
terület  

 

 

2.2.3 Az Észak-keleti városrész akcióterülete  
Az alábbi akcióterületeken az átfogó fejlesztési célok a városrész társadalmi problémáinak enyhítése, a 
hátrányos, társadalmilag leszakadó rétegek életkörülményeinek javítása, a környezeti állapotok javítása. 
Ezen utóbbin belül a Nógrádi Sándor lakótelep komplex rehabilitációja, a zöldfelületek bővítése, a 
használaton kívüli, vagy alulhasznosított terültek rendezésével és városlakók számára életkörülményeket 
javító települési funkciók betelepítésével. További fejlesztési cél, hogy a Dr Kenessey Albert kórház mely 
jelenleg fekvőbeteg, járó beteg és sürgősségi betegellátást végzi, nem kiemelt korházi státussal, európai 
színvonalú egészségügyi intézménnyé váljon és a térség minden lakosa, rászoruló betege számára 
magas szintű ellátást biztosítson. 
A városrészben egy akcióterület került kijelölésre, melyen belül a lakókörülmények javítása a cél. 

Az alábbi táblázatokban a városrész társadalmi problémáinak enyhítését célzó beavatkozások várható 
hatásait mutatjuk be. Zöld színnel jeleztük a kedvező tendenciát, narancsszínnel a kedvezőtlent. Az alá 
nem színezett értékek semlegesek, vagy közel semlegesek.  

témakörök indikátor 

kiindulási 2001 kiindulási 2011 eredmény 2020 

1. lakónépesség száma 6524 fő 5837 fő 5800 

2. fiatalok aránya 17,0% 13,5% 13,5% 
 

3. alacsony komfortfokozatú lakások aránya 4,8% 2,0% 2,0% 
 

4. felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 

15,5% 17,7% 20% 
 

5. legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya 

18,4% 11,0% 10% 
 

6. foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

59,3% 60,2% 65% 
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A fejlesztések konkrét céljai: 

-- a 22.- sz. főút keleti elkerülő szakaszának megépítése; 
-- a déli gazdasági területeket összekötő tervezett gyűjtőút keleti szakaszának kiépítése 

és a 22. sz. főúthoz való csatlakozás megoldása; 
-- a Nógrádi Sándor lakótelep komplex rehabilitációja; 
-- a Dr Kenessy Albert Városi Kórház fejlesztése; 
-- zöldfelületek bővítése, utcafásítások; 
-- a használaton kívüli területek (volt vízmű-terület) hasznosítása; 
-- az energiaigény csökkentése, az energiagazdálkodás racionalizálása; 
-- a széndioxid kibocsátás mérséklése és a csökkentett energiaigény minél nagyobb 

arányban megújuló forrásokból történő fedezése. 
A fejlesztések hatására  

-- a városrész jelenlegi népességszáma 2020-ra stabillá válik, (a jelenlegi népesség szám 
gyakorlatilag megmarad);  

-- a fiatalok népességaránya a fejlesztési beavatkozások hatására 2020-ra már tovább 
nem csökken; 

-- az alacsony iskolázottak száma tovább fog csökkeni; 
-- a felsőfokú végzettségű lakósok száma emelkedni fog; 
-- a foglalkoztatottak arányában jelentősebb változás prognosztizálható. 

C1 jelű akcióterület – Móricz Zsigmond lakótelep komplex rehabilitációja 
A lakótelep elhanyagolt jellege teszi szükségessé a rehabilitációt, melyet komplexen kell értelmezni, azaz 
a lakóépületek felújítása és korszerűsítése mellet a közterültek felújítása is szükséges. 
 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
feladatcsoportok Projektek megnevezése output 

indikátor 
(kapacitás) 

magvalósítás 
időszaka 
 

költségigény, 
becsléssel 
MFt (nettó) 

finanszírozási 
forrás 

1 A lakótelep 
épületeinek 
rehabilitációja 

1.1 lakóépületek 
rehabilitációja 
(hőszigetelés, fűtés 
korszerűsítés) 

432 2016-2020 432,0 TOP 3. 

1.2  Nyitnikék Tagóvoda 
korszerűsítése és 
kapacitásbővítése  

10 fh 2015 241,3 TOP 1.4 

2.  A lakótelep 
közterületeinek 
felújítása 

2.1  Szemmelweis útcai 
terület rehabilitációja, 
közművek teljeskörű 
kiépítése, bekötőút 
kialakítása, 
tereprendezés 

1200 fm 
útfelújítás 
+ 
közművek 

2017-2020 108,0 TOP.2.1 

2.2  zöldfelületek felújítása 5000 m2 2018 10,0 TOP 2. 

2.3  játszótér felújítása 1 db 2018 5,0 TOP 2 
 

 

C1 jelű akcióterület – 
Móricz Zsigmond 
lakótelep 
akcióterületen belüli 
projektek 
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Légifelvétel 

 

2.2.4 A Déli városrész akcióterületei  
Az alábbi akcióterületeken az átfogó fejlesztési célok a városrész társadalmi problémáinak enyhítése. A 
lakhatási körülmények bővítése, a pihenőterület kialakítása, zöldfelületek bővítése, valamint új 
munkahelyek létesítéséhez gazdasági terültek előkészítése. 
A városrészben két akcióterület került kijelölésre, ahol a legfontosabb fejlesztési feladatok 
koncentrálódnak. 

Az alábbi táblázatokban a városrész társadalmi problémáinak enyhítését célzó beavatkozások várható 
hatásait mutatjuk be. Zöld színnel jeleztük a kedvező tendenciát, narancsszínnel a kedvezőtlent. Az alá 
nem színezett értékek semlegesek, vagy közel semlegesek.  

témakörök indikátor 

kiindulási 2001 kiindulási 2011 eredmény 2020 

1. lakónépesség száma 5422 fő 4875 fő 5000 

2. fiatalok aránya 15,4% 11,5% 12,0% 
 

3. alacsony komfortfokozatú lakások aránya 9,9% 3,4% 2,0% 
 

4. felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 

13,5% 19,6% 25% 
 

5. legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya 

18,0% 7,3% 5% 
 

6. foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

57,8% 56,9% 65% 
 

 

A fejlesztések konkrét céljai: 

-- a vasúti átjárás javítása, a többi városrészekkel való jobb kapcsolat érdekében; 
-- a gazdasági területeket felfűző gyűjtőút kiépítése; 
-- új gazdasági területek előkészítése és ezzel a munkalehetőségek bővítése; 
-- a börtön áttelepítéséhez új terület biztosítása; 
-- gépkocsi parkoló helyek építése; 
-- Nyírjes közmű fejlesztése; 
-- védő zöldfelületek telepítése a gazdasági és lakóterületek közé; 
-- utcafásítások; 
-- a belterületi és a külterületi zöldfelületi kapcsolatok megteremtése. 

A fejlesztések hatására  
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-- a városrész jelenlegi népességszáma 2020-ra az új lakóterület kiépülésével várhatóan 
kismértékben növekedni fog;  

-- ugyancsak ennek hatására a fiatalok aránya enyhén emelkedni fog; 
-- az iskolázottsági szint tovább fog javulni; 
-- a munkahelyek bővülésével a foglalkoztatottak arányának visszaesése megszűnik és 

elérheti a 65%-ot. 

D1 jelű akcióterület – Springa domb környéke 
Új lakóterület kiépítése, és városi pihenőterület létesítése az akcióterület kijelölésének indokoltsága. 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
feladatcsoportok Projektek megnevezése output 

indikátor 
(kapacitás) 

magvalósítás 
időszaka 
 

költségigény, 
becsléssel 
MFt (nettó) 

finanszírozási 
forrás 

1 Új lakóterület 
kialakítása 

1.1 Igényes kertvárosias 
lakóterület kialakítása, 
terület-előkészítése 
(műszaki infrastruktúra 
kiépítése, telkek 
kialakítása) 

5,5 ha  2017-2018 111,8 TOP 3.2 

1.2  A lakóterülethez 
kapcsolódó közpark 
létesítése 

7000 m2 2018 35,0 TOP 3.2 

2.  Spinga dombi 
parkerdő kialakítása 

2.1  Erdőterületek felújítása 10,0 ha 2018-2019 50,0 TOP 2.1 

2.2  Pihenési célú 
létesítmények 
telepítése 
(pihenőhelyek, kilátó, 
tanösvény) 

3 
pihenőhely 
+kilátó 
+tan- 
ösvény 

2018-2019 61,8 TOP 2.1 

 

 

D1 jelű akcióterület – Springa domb környék akcióterületen belüli projektjei 
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D2 jelű akcióterület – új gazdasági területek 
Az akcióterület kijelölésének célja, hogy új gazdasági terültek terület-előkészítésével, a betelepülő 
gazdasági szervezetek számára nagyobb telephelykínálattal rendelkezzen a város, valamint a 
kitelepítendő börtön számára új terület kijelölése és terület-előkészítése. 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
feladatcsoportok Projektek megnevezése output 

indikátor 
(kapacitás) 

magvalósítás 
időszaka 
 

költségigény, 
becsléssel 
MFt (nettó) 

finanszírozási 
forrás 

1 Gazdasági területek 
kialakítása  

1.1 Iparterület 
közművesítése, 
telephely kialakítása a 
Delphi mellett 

2 ha 2015 10,0 TOP 1.1 

1.2 Zöldmezős 
iparterületek a Patvarci 
út mellett I ütem 
közművesítés, 
telephely kialakítás 

40 ha  
(5,0 
MFt/ha) 

2016-2018 203,2 TOP 1.1 

1.3 Zöldmezős 
iparterületek a Patvarci 
út mellett II ütem 
közművesítés, 
telephely kialakítás 

80 ha  
(5,0 
MFt/ha) 

2018-2020 306,0 TOP 1.1 

1.4 Zöldmezős 
iparterületek a Szügyi 
út és a Csesztvei út 
között 

100,0 ha 
5,0 
MFt/ha) 

2018-2020 500,0 TOP 1.1 

2. Akcióterületen belüli 
közlekedés fejlesztés 

2.1  A Szügyi utat és a 
Csesztvei utat 
összekötő gyűjtőút 
kiépítése 

1100 fm 2019-2020 736,0 TOP 1.3 

2.2 A Patvarci út menti 
gazdasági területet 
feltáró belső úthálózat 
kiépítése 

2400 fm 2017-2020 1640,0 TOP 1.1 

2.3 Szügyi út és a 
Csesztvei út közötti 
iparterület belső feltáró 
útja 

1400 fm 2018-2020 345,0 TOP 1.1 

Springa domb és 
környékének légi 
felvétele 
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3.  Az új börtön 
építéséhez 
szükséges terület-
előkészítés  

3.1  Kisajátítások 
telekrendezés, 
közművesítés, útépítés 

9,0 ha 2017 45,0 TOP 1.1 

 

 

D2 jelű akcióterület – új gazdasági területek belüli projektjei 

 

Az újonnan kijelölendő gazdasági területek légi 
felvétele 
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2.3 AZ AKCIÓTERÜLETEKN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ FEJLESZTÉSEK, A TELEPÜLÉS EGÉSZE 
SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIA 
CÉLJAIHOZ 
A fejlesztések egyrészt akcióterületeken kívüli, de területhez kapcsolódó feladatokat, másrészt területhez 
nem köthető feladatokat jelentenek. Mindegyik tervezett fejlesztés a középtávi célokból következik.  
 

témakörök indikátor 

kiindulási 2001 kiindulási 2011 eredmény 2020 

1. lakónépesség száma 17 794 16 397 15 500 

2. fiatalok aránya 16,3% 12,6% 12,0% 
 

3. alacsony komfortfokozatú lakások aránya 9% 3,6% 2,0% 
 

4. felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 

14,7% 18,6% 25% 
 

5. legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya 

21,9% 12,4% 10% 
 

6. foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

55,8% 57,3% 65% 
 

 
A területhez köthető akcióterületeken kívüli, vagy általános fejlesztési feladatok az alábbiak: 
Feladatcsoportok projektek output 

indikátor 
(kapacitás) 

megvaló
sítás 
időszaka 
 

költség-
igény, 
becslés-
sel MFt 
(nettó) 

finanszí-
rozási 
forrás 

1. Közlekedés fejlesztés 1.1  22. sz. tehermentesítő út 
keleti szakasza körforgalmú 
csomóponttal 

1500 fm 2019-
2020 

1676,4 TOP 1.3 

1.2 Déli belső tehermentesítő út 
Algőver utca és a Csesztvei 
út közötti kialakítása 

1300 
fm+1 
körforgalo
m 

2017-
2018 

736,0 TOP 3.1 

1.3 Keleti belső tehermentesítő út 
Aszódi út és a 22. sz. főút 
között 

2100 fm+i 
kör-
forgalom 

2019-
2020 

665,0 TOP 1.3 

1.4  Újkóvár lakóutcáinak szilárd 
burkolattal való kiépítése 

300 fm 2017-
2018 

36,0 EFOP 1. 

1.5 Egyéb belterületi 
önkormányzati útfelújítások 

 2016-
2020 

508,0 HAZAI 

1.6 Déli kerékpárút hálózat 
kiépítése  

5 000 fm 2016-
2017 

88,9 TOP.3.1 

1.7 kerékpárút hálózat kiépítése 
a belterületen 

2 700 fm 2018 190,5 TOP 3.1 

1.8 akadálymentes közterületek 
kialakítása 

50 
helyszín 

2015-
2016 

5,0 EFOP 2. 

1.9 Új Ipoly híd Kóvárnál  2019-
2020 

2000,0 HUSK-
CBC 

2.  Intézményfejlesztés, 
önkormányzati bérlakások 
felújítása 

2.1 Achim András utcai bölcsőde 
bővítése 

 2016 25,4 TOP 1.4 

2.2 Balassa Bálint Gimnázium, 
Madách Imre Kollégium, 
Szondi György Szakképző 
Középiskola energetikai 
korszerűsítése, és a Mikszáth 
Kálmán Kereskedelmi, 
Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakközépiskola energetikai 
felújítása és a 3 ingatlan 
összevonása 2 ingatlanon. 

3000 m2 2016-
2017 

273,0 EFOP 3.1 

2.3 Tornaterem felújítások 
(Balassa Bálint Gimnázium, 
Dózsa György Általános 
Iskola, Szabó Lőrinc 
Általános Iskola) 

3 torna-
terem 
3000 m2 

2016-
2017 

82,0 TOP 3.2 



                                       BALASSAGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ, FEJLESZTÉSI CÉLOK                       VÁTERV95                                 2015 

46 

2.4 Erdei Iskola építése 
Nyírjesen, a nyírjesi 
önkormányzati üdülő 
bővítésével 

400 m2 2018 158,8 EFOP 3.1 

2.5 Strandfürdő gépészeti 
felújítása, megújuló energia 
felhasználására való átállás  

 2018-
2019 

76,2 TOP 3.2 

2.6 Nyírjesi turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése 
(wakeboard pálya, úszó 
stégek, könnyűszerkezetes 
házak, büfé, raktárhelységek, 
wc. és zuhanyozó épületek 
építése, közművesítés utak 
parkolók létesítése stb.) 

 2015-
2016 

45,0 GINOP 7. 

2.7 Idősek otthonának 
infrastrukturális fejlesztése, 
akadálymentesítés 

 2017 127,0 EFOP 1.2 

2.8 Önkormányzati bérlakások 
felújítása, energetikai 
korszerűsítése 

1 000 m2 2015-
2018 

50,0 TOP 4.2 

3.  Közműfejlesztések és 
vízépítési fejlesztési 
feladatok 

3.1 Csapadékvíz hálózat 
fejlesztése a belterületen 

10 000 fm 
 

2016-
2017 

254,0 TOP 2.1 

3.2 Nyírjes 2-4 tó feletti 
ingatlanok 
szennyvízcsatornázása 

5 000 fm 2017 635,0 KEHOP 
4.7 

3.3 Nyírjes TavaK turisztikai 
program 

 2018-
2019 

444,5 TOP 1.2 

3.4 Nyírjesi tórendszer 
fejlesztése 

 2020 146.1 KEHOP 
5.1 

3.5 Közvilágítás korszerűsítése  2017-
2018 

200,0 TOP 3.2 

3.6 Önkormányzati intézmények 
energetikai megújítása 

 2016-
2020 

469,9 TOP 3.2 

4.  Környezetvédelmi 
fejlesztések 

4.1 Környezetszennyezés 
mentesítés (Lékai úti 
sportpálya környékén a 
perklóretilén mentesítés) 

20 000 m2 

ingatlan-
területen 

2017-
2018 

317,5 KEHOP 
4.8 

4.2 Biztonsági kamerarendszer 
kiépítése a belvárosban 

 
 

2015 25,4 TOP 5.3. 

5.  Gazdaságfejlesztés 5.1 Használaton kívüli sportpálya 
Ipari Parkoz való csatolása 
(bontási munka, 
tereprendezés, 
közművesítés) 

 2015 40,0 TOP.1.1 

6  Zöldfelület, sétány 
fejlesztések 

6.1 Belterület határán zöldgyűrű 
létesítése 

25 000 m2 

(5 e 
Ft/m2) 

2019-
2020 

125,0 TOP 2.1 

6.2 Liget sétány létesítése 
(zöldfolyosó) az Ipoly 
Holtágtól a Strandon és a 
Kecske ligeten át a 
vasútállomásig, a Kecske 
liget fejlesztése 

2 500 fm 2018-
2019 

254,0 TOP 2.1 

6.3 Hősök tere megújítása  2018 50,8 TOP 2.1 

6.4 Belterületi utcafásítások 4 000 fm 
(2 eFt/fm) 

2017 8,0 TOP 2.1 

7. Szociális rehabilitáció 7.1 Kóvári út menti terület 
szociális rehabilitációja 

a tömb 
egésze 

2016-
2017 

400,0 TOP 4.3.1 

7.2 Szontágh Pál utca menti 
tömb szociális rehabilitációja  

24-30, 34, 
36, 38, 
40, 42 
házszám 
alatti 
épületek 

2018-
2019 

400,0 TOP 4.3.1 
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Az akcióterületen kívüli, de területhez kapcsolódó fejlesztési feladatok 

A terültekhez nem kapcsolható, de a város egészét érintő fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok 
jellemzői az alábbiak:  
Feladatcsoportok projektek output 

indikátor 
(kapacitás) 

megvaló
sítás 
időszaka 
 

költségig
ény, 
becsléss
el MFt 
(nettó) 

finanszí-
rozási 
forrás 

1 Gazdaságfejlesztéssel és 
munkahelyteremtéssel 
összefüggő feladatok 

1.1  Beszállítók, kezdő 
vállalkozások támogatása 
(inkubáció, tanácsadás) 

 2016-
2020 

12,7 GINOP 
1.1 

1.2 Kistérségre kiterjedő 
összehangolt turisztikai 
kínálati rendszer kialakítása 
(marketing tevékenység 
keretében) 

 2016 5,0 GINOP 7. 

1.3 Szociális Szövetkezet 
kialakítása melegházi zöldség 
és virágtermesztés céljából a 
gyermekétkeztetés ellátására 
és a közparkok gondozása 
érdekében 

 2015-
2020 

17,8 GINOP 
5.3. 

1.4 Palóc Márka megteremtése  2015-
2020 

12,7 TOP 5.3 

2 Társadalmi aktivitás 
elősegítése és az 
esélyegyenlőség 

2.1 „Családbarát város” program  2016-
2020 

10,0 EFOP 2. 

2.2  A szegregációsan 
veszélyeztetett területek 

 2016-
2020 

2,5 EFOP 2. 
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javításával összefüggő 
feladatok 

évenkénti monitorozása, a 
folyamatok feltárásához és a 
beavatkozások 
megtervezéséhez 

2.3 Leszakadó társadalmi 
rétegek felzárkóztatásának 
segítése család-
mentorálassal 

 2016-
2020 

30,0 EFOP 2. 

2.4 Egyházak és civilszervezetek 
szociális ellátásban való 
szerepének támogatása   

 2016-
2020 

5,0 TOP 5.3 

2.5 Az egészségtudatosság 
fokozása 
ismeretterjesztéssel, 
szűrővizsgálatok 
szervezésével 

 2016-
2020 

5,0 EFOP 2. 

2.6 Társadalmi felzárkóztatás 
programja a munkaerő-piaci 
hátrányos helyzet javítására 

 2016-
2020 

19,1 EFOP 2.1 

2.7 Az alacsony képzettségűek 
foglakoztatási lehetőségeinek 
felmérése és ez alapján a 
foglakoztatások 
megvalósítása 
(erdőtelepítéseknél, 
közmunka 
foglakoztatásoknál) 

 2015-
2020 

24,0 EFOP 2. 

2.8  Idősek bűnmegelőzési 
felkészítése 

 2015 1,3 HAZAI 

2.9 Helyi aktivitás ösztönzésére 
nyári táborok, rendezvények 
szervezése, mentor program 
megvalósításához szükséges 
eszközök, felszerelések 
beszerzése 

 2015-
2020 

10,1 TOP 5.4 

2.10 Szent Anna Napi Palóc 
Búcsú és Vásár 

 2015-
2020 

20,4 TOP 5.4 

2.11 Óváros téri Vásár és 
Mulatság 

 2015-
2020 

20,4 TOP 5.3. 

2.12 Diákjuniális tanévzáró 
fesztivál 

 2015-
2020 

20,4 HAZAI 

2.13 Multikulturális 
programsorozat 

 2015-
2020 

20,4 TOP 5.4 

2.14 Szociális rehabilitációhoz 
kapcsolódó rendezvények 

 2016 1.1 TOP 5.4 

2.15 Társadalmi együttműködés 
program 

 2016-
2020 

8,2 EFOP 1.2 

3. 
 

Fiatalok támogatása 3.1 Fiatalok lakáshoz jutásának 
támogatása 

 2016- 
2020 

120,0 TOP 2 

3.2 Városi ösztöndíjjal a máshol 
tanuló fiatalok támogatása (a 
városba való letelepedésének 
érdekében) 

5fő 
120eFt/ 
év 

2016-
2020 

4,5 EFOP 3.4. 

3.3 Általános iskolai szakmai 
fejlesztés (eszközök, 
továbbképzés) 

 2016-
2017 

143,5 EFOP 3.1 

4. A lakókörnyezet 
egészséges, biztonságos 
és esztétikus fejlesztése 

4.1 A Balassagyarmati helyi 
aktivitás ösztönzése 

 2015-
2020 

19,1 TOP 5.4 

4.2 A klímaváltozással 
összefüggő felvilágosító 
munka támogatása, 
civilszervezeteken keresztül 

1 Mft/év 2016-
2020 

5  

4.3 A lakosság 
energiatudatosságának 
támogatással, 
civilszervezeteken keresztül 

1 Mft/év 2016-
2020 

5 KEHOP 4-
6. 

4.4  A város és természetvédő 
civilszervezetek támogatása   

1 Mft/év 2016-
2020 

5 KEHOP 3. 
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5.  Közösségi közlekedés 
fejlesztése 

5.1 Tömegközlekedési jártatok 
kibővítése Szlovákia felé 

 2016-
2020 

10,0 GINOP 5. 

5.2 Helyi autóbuszjárathoz 
alacsony CO2 kibocsátású 
autóbusz beszerzése 

 2019-
2020 

88,9 TOP 3.1 

5.3 MÁV helyi megállók 
kialakítása (Ipari Park, 
Kórház) 

 2020 20,0 TOP 1.3 

6. Kommunikáció fejlesztése 6.1 E-közigazgatás fejlesztése, a 
Városháza informatikai 
szolgáltatásának bővítése 
(informatikai eszközök és 
rendszerek beszerzése) 

 2015 26,7 GINOP 
3.3 

6.2  Wifi hálózat kialakítása a 
belvárosban és környékén 

 2016 3,9 GINOP 
3.5 

6.3 Idősek számítógépes 
infokommunikációja 

 2016-
2020 

221,0 EFOP 2.9 

6.4 Társasházak civil- állam-
önkormányzat intelligens 
hálózati projekt fejlesztés 

 20106-
2020 

412,8 KEHOP 
5.16 

7.  Környezetvédelem 7.1 Házi szelektív 
hulladékgyűjtés 
megszervezése 

 2016 215,9 KEHOP 
3.17 
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2.4 KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA 
 

Az alábbiakban az akcióterületi fejlesztések, illetve a település egészére vonatkozó fejlesztések költségeit 
évenkénti bontásban összegeztük. A költségek nem tartalmazzák a tervezés, a műszaki ellenőrzés, az 
ÁFA és a tartalék költségeket. A nettó költségek a 2015-es árszinten értendők. 

 

A1 jelű – Városközpont  

Feladatcsoportok ∑nettó 
költségigény 
MFt 

évenkénti költségigény MFt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1. Út átépítések, 
felújítások, 
körforgalmi 
csomópontok 
kiépítése 

815,6 0,0 0,0 264,6 250,0 125,0 87,0 89,0 

2. Parkolók építése 352,0 0,0 0,0 0,0 102,0 250,0 0,0 0,0 

3. Közterületek 
rendezése 

357,6 0,0  295,0 41,0 21,6 0,0 0,0 

4. Épületek, piac 
felújítások, építési 
lehetőségek 
kialakítása 

8302,8 0,0 159,0 587,1 526,2 2318,7 2355,6 2356,2 

Összesen 9828,0 0,0 159,0 1146,7 919,2 2715,3 2442,6 2445,2 
 

A2 jelű – Ipoly-part 

1. További rekreációs 
létesítmények 
építése 

370,0 0,0 0,0 360,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

2. Zöldfelületek 
telepítése, parkolók 
építése 

474,5 0,0 0,0 230,0 244,5 0,0 0,0 0,0 

3. Ipoly Holtág 
rehabilitációja 

182,8 0,0 0,0 0,0 101,6 0,0 35,0 46,2 

4. Nem rekreációs 
létesítmények terület 
kialakítása 

293,2 0,0 0,0 203,2 0,0 0,0 0,0 90,0 

Összesen 1320,5 0,0 0,0 793,2 356,1 0,0 35,0 136,2 
 

B1 jelű – Madách ligeti lakótelep komplex rehabilitációja 

1. A lakótelep 
lakóépületeinek 
rehabilitációja 

432,0 0,0 0,0 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 

2. A lakótelep 
közterületeinek 
felújítása 

34,0 0, 0,0 10,0 10,0 10,0 2,0 2,0 

Összesen 466,0 0,0 0,0 96,4 96,4 96,4 88,4 88,4 

B2 jelű – Új templom melletti rekreációs terület 
 

1. Rekreációs 
létesítmények 
létesítése 

85,0 0,0 0,0 20,0 20,0 45,0 0,0 0,0 

2. Közpark létesítése 131,6 0,0 0,0 44,0 44,0 43,6 0,0 0,0 

3. Parkoló építése 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 

Összesen 228,6 0,0 0,0 64,0 64,0 100,6 0,0 0,0 
 

C1 jelű – Móricz Zsigmond lakótelep  

1. A lakótelep 
épületeinek 
rehabilitációja 

673,3 0,0 241,3 86,0 86,0 86,0 86,0 88,0 

2. A lakótelep 
közterületeinek 
felújítása 

123,0 0,0 0,0 0,0 42,0 27,0 27,0 27,0 

Összesen 796,3 0,0 241,3 86,0 128,0 113,0 113,0 115,0 
 

D1 jelű – Springa domb környéke 

1. Új lakóterület 
kialakítása 

146,8 0,0 0,0 0,0 50,0 96,8 0,0 0,0 

2. Springa dombi 
parkerdő kialakítása 

111,8 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 56,8 0,0 

Összesen 258,6 0,0 0,0 0,0 50 151,8 56,8 0,0 
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D2 jelű – új gazdasági terültek 

1. Gazdasági 
területek kialakítása 

1019,2 0,0 10,0 50,0 50,0 403,2 300,0 206,0 

2. Akcióterülten belüli 
feltáró utak építése  

2721,0 0,0 0,0 0,0 410,0 525,0 893,0 893,0 

3. Új börtön 
építéséhez 
szükséges terület-
előkészítés 

45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Összesen 3785,2 0,0 10,0 50,0 505,0 928,2 1193,0 1099,0 
 

A területhez köthető akcióterületeken kívüli, vagy általános fejlesztési feladatok 

1. Közlekedés 
fejlesztés 

5905,8 0,0 2,5 142,5 534,9 676,5 2200,0 2349,4 

2. Intézmény-
fejlesztés, 
önkormányzati 
bérlakások felújítása 

812,00 0,0 32,0 204,0 321,0 216,8 38,2 0,0 

3. Közműfejlesztések 
és vízépítési 
fejlesztési feladatok 

2149,5 0,0 0,0 244,0 925,0 430,0 294,5 256,0 

4. Környezetvédelmi 
fejlesztések 

342,9 0,0 0,0 25,4 150,0 167,5 0,0 0,0 

5. Gazdaság-
fejlesztés 

40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Zöldfelület és 
sétány fejlesztések 

437,8 0,0 0,0 0,0 8,0 200,8 164,0 65,0 

7. Szociális 
rehabilitáció 

800,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 

Összesen 10488,0 0,0 74,5 815,9 2138,9 1891,6 2896,7 2670,4 
 

A területhez nem kapcsolható, de a város egészét érintő fejlesztések 

1. Gazgaság-
fejlesztéssel és 
munkahelyteremtéssel 
összefüggő feladatok 

48,2 0,0 5,5 10,7 8,0 8,0 8,0 8,0 

2. Társadalmi aktivitás 
elősegítése és az 
esélyegyenlőség 
javításával 
összefüggő feladatok 

197,9 0,0 20,5 36,0 34,9 34,9 34,9 36,7 

3. Fiatalok 
támogatása 

268,0 0,0 0,0 98,4 94,9 24,9 24,9 24,9 

4. A lakókörnyezet 
egészséges és 
biztonságos és 
esztétikus fejlesztése 

34,1 0,0 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

5. Közösségi 
közlekedés fejlesztése 

118,9 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 50,9 62,0 

6. Kommunikáció 
fejlesztése 

664,4 0,0 26,7 237,7 250,0 50,0 50,0 50,0 

7. Környezetvédelem 215,9 0,0 0,0 215,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Összesen 1547,4 0,0 55,8 606,9 396,0 126,0 174,9 187,8 

 
Akcióterületi költségigények összesítése 

feladatcsoportok ∑nettó 
költségigény 
MFt 

évenkénti költségigény MFt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

A1 Városközpont 9828,0 0,0 159,0 1146,7 919,2 2715,3 2442,6 2445,2 

A2 Ipoly-part 1320,5 0,0 0,0 793,2 356,1 0,0 35,0 136,2 

B1 Madách ligeti 
lakótelep komplex 
rehabilitációja 

466,0 0,0 0,0 96,4 96,4 96,4 88,4 88,4 

B2 Új templom 
melletti rekreációs 
terület  

228,6 0,0 0,0 64,0 64,0 100,6 0,0 0,0 

C1 Móricz Zsigmond 
lakótelep 

796,3 0,0 241,3 86,0 128,0 113,0 113,0 115,0 
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D1 Springa domb 
környéke 

258,6 0,0 0,0 0,0 50 151,8 56,8 0,0 

D2 új gazdasági 
terültek 

3785,2 0,0 10,0 50,0 505,0 928,2 1193,0 1099,0 

Akcióterültek 
összesen 

16683,2 0,0 410,3 2236,3 2118,7 4105,3 3928,8 3883,8 

 

Az akcióterülteken kívüli költségigények összesítése 

feladatcsoportok ∑nettó 
költségigény 
MFt 

évenkénti költségigény MFt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Területhez köthető 
akcióterületeken 
kívüli, vagy általános 
fejlesztési feladatok 

10488,0 0,0 74,5 815,9 2138,9 1891,6 2896,7 2670,4 

Területhez nem 
kapcsolható, de a 
város egészét érintő 
fejlesztések. 

1547,4 0,0 55,8 606,9 396,0 126,0 174,9 187,8 

Akcióterültekhez nem 
kapcsolódó projektek 

összesen 

12035,4 0,0 130,3 1422,8 2534,9 2017,6 3071,6 2858,2 

 
 

 

A fejlesztések költségigényeinek teljes összesítése 

feladatcsoportok ∑nettó 
költségigény 
MFt 

évenkénti költségigény MFt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Akcióterültek 
összesen  

16683,2 0,0 410,3 2236,3 2118,7 4105,3 3928,8 3883,8 

Város egészét érintő, 
akcióterülethez nem 
kapcsolható fejlesz-
tések összesen 

12035,4 0,0 130,3 1422,8 2534,9 2017,6 3071,6 2858,2 

MINDÖSSZESEN 28718,6 0,0 540,6 3659,1 4653,6 6122,9 7000,4 6742,0 
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3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata által 2013-ban elkészített és jóváhagyott Helyi Esélyegyenlőségi 
Program szerint: 

„Nincs Balassagyarmaton szegregált környezet, vannak azonban olyan utcarészek, ahol többségben 
élnek romák, illetve a társadalom szegényebb rétegeihez tartozó emberek. Itt főleg a magántulajdon 
szab határt a fejlesztésnek, hiszen a leromlott állapotú házak nincsenek önkormányzati tulajdonban, 
így azok felújítása közpénzek felhasználásával nem lehetséges. A város segíti a fiatal házasok 
lakáshoz jutását, lakásfelújításhoz, illetve lakásvásárláshoz az önkormányzat támogatást nyújt.  
Balassagyarmat Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a roma célcsoport élethelyzetének, 
társadalmi esélyegyenlőségének javítását, munkaerő-piaci (re)integrációjuk elősegítését. A cigány 
lakosság vezető személyeivel – Balassagyarmaton 1994-ben alakult meg a roma nemzetiségi 
önkormányzat, amely azóta működik – a szociális, egészségügyi intézményekkel együttműködve 
törekedni kell a romák életminőségének javítására, a jobb lakhatási körülményeinek biztosítására, a 
testi-lelki egészségük megőrzésére, az élethosszig tartó tanulás ösztönzésére.” 
KSH 2014 évi adatszolgáltatása, mely a 2011 évi népszámlálási adatokra támaszkodik: 

„Balassagyarmat településen a szegregációs mutató 30%-os határértéke mellett nem található 
szegregátum.” 
(A szegregációs mutató szerint, ha egy területen legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belüli 
értéke az érintett területen 30% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt a terület 
szegregációs területnek minősül.) 

Bár a KSH lehatárolt olyan terülteket, ahol a mélyszegénységben élők száma jelentős, de ezeken a 
területeken nem érik el az összes mutató a szegregációs határértéket. Így ezek a területek nem 
tekinthetők szegregációs területeknek, ezért a KSH nem adott e területekre részletes 
adatszolgáltatást. 
Az alábbi ábra a KSH által megjelölt terülteket mutatja be.  

 

A KSH szerint lehatárolt terültek, ahol a mélyszegénységben élők többségben vannak (világos zöld területen a 
szegregáció nem éri el a szegregációs %-os határértéket, a sötétzöld terülten a szegregáció eléri a szegregációs %-os 
értéket, de egyik terülten sem éri el az 50 főt a magánháztarásokban élők száma). A piros karikával jelzett területeken az 
önkormányzat szerint a területen élő népesség eléri az 50 főt.  
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E terülteken az önkormányzat szerint már ma is, a KSH adatok szerint idővel mindenképen fennáll annak 
a veszélye, hogy mélyszegénységi szegregáció kialakuljon. Ezért anti-szegregációs célokat, feladatokat 
célszerű megjelölni. 
A városban élő, a jelölt terülteken is kívül élő mélyszegénységben élők helyzetének javítása érdekében 
szükséges feladatok: 

- a szegregációsan veszélyetetett területek rendszeres monitorizálása, a folyamatok feltárására és 
a beavatkozások megtervezéséhez, 

- az alacsony képzettségűek foglalkoztatási lehetőségeinek felmérése és ez alapján a 
foglakoztatások megvalósítása (pl. a külterületi erdők, véderdők telepítésében, közmunka 
foglakoztatásban), 

- egészségszűrő vizsgálatok szervezése, 
- család-mentorálas bevezetése (kártyás közműszolgáltatás, családi háztartási költségvetésekben 

tanácsadás, oktatás segítése stb.), 
- szorosabb együttműködés szükséges a Munkaügyi Kirendeltséggel az érintettek képzettségének 

felmérésében, 
- szociális rehabilitációi előirányozása Újkóvár és Szontág Pál utca környékén lévő tömbben 
- krízisotthon létesítése, 
- hajléktalan szálló felújítása, bővítése, energetikai korszerűsítése. 

A felsorolt fejlesztési feladatok az akcióterülten kívüli fejlesztési feladatok között is szerepelnek, 
részletesebb mutatókkal. 

  

Kóvári út menti feltehetőleg szegregációs terület Szontág Pál utca menti feltehetőleg szegregációs 
terület 
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4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 
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4.1 KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 

A külső összefüggések fejezetrész azt mutatja be, hogy a stratégia hogyan illeszkedik az EU célokhoz 
és az uniós támogatási rendszerekhez, az egyes ágazati stratégiákhoz, a megyei fejlesztési 
koncepcióhoz, a felsőbb szintű – országos/megyei - területfejlesztési és területrendezési 
tervdokumentumokhoz a település gazdasági, esélyegyenlőségi programjaihoz, a településrendezési 
eszközökhöz, az értékvédelmi rendeletekhez. 
Balassagyarmat több ágazati fejlesztési stratégiával is rendelkezik, ezek többnyire szakági fejlesztési 
stratégiák. 
 
4.1.1. Az EU 2014-2020 tematikus céljaival és a hazai operatív programokkal való összhang 
Az alábbi táblázat a városi célok rendszerét állítja párhuzamba az EU 2014-2020 időszak kiemelt 11 
tematikus céljával, ill. a következő hét év hazai operatív programjainak prioritásaival. 
 

Balassagyarmat tematikus céljai EU tematikus célok OP prioritások 
A népességmegtartó képesség 
javítása, a társadalmi 
esélyegyenlőség javítása 

 A foglalkoztatási lehetőségek 
bővítése  

 A környezetminőség javítása 

 A társadalmi összetartozás és 
szolidaritás erősítése 

 A városi szolgáltatások körének 
szélesítése 

 A lakhatási lehetőségek javítása 
 

A foglakoztatás és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése 

GINOP 1 prioritás: a kis- és 
középvállalkozások 
versenyképességének javítása és 
foglalkoztatásának ösztönzése 
GINOP 3 prioritás: infokommunikációs 
fejlesztések 
GINOP 5 prioritás: foglalkoztatás 
növelése 
GINOP 6 prioritás: versenyképes 
munkaerő 
GINOP 7. prioritás: turizmusfejlesztés 
TOP 1. prioritás: térségi 
gazdaságfejlesztés a foglalkoztatás 
elősegítésére 
TOP 2 prioritás: vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
TOP 4. prioritás: a helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 
TOP 5. prioritás: megyei és helyi 
emberi erőforrás fejlesztések, 
társadalmi egyíüttműködés és 
foglalkoztatás ösztönzés 

A társadalmi befogadás előmozdítása 
és szegénység elleni küzdelem 

TOP 4. prioritás: a helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 
TOP 5. prioritás: megyei és helyi 
emberi erőforrás fejlesztések, 
társadalmi egyíüttműködés és 
foglalkoztatás ösztönzés 
TOP 7. prioritás: CLLD típusú 
fejlesztések 
EFOP 1. prioritás: Együttműködő 
társadalom 
EFOP 2. prioritás: beruházások a 
társadalmi együttműködés érdekében 

az intézményi kapacitások és a 
közigazgatás hatékonyságának 
fokozása 

TOP 4. prioritás: a helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 
EFOP 1. prioritás: Együttműködő 
társadalom 
EFOP 2. prioritás: Infrastrukturális 
beruházások a társadalmi 
együttműködés érdekében 
EFOP 5. prioritás: pénzügyi eszközök 
alkalmazása a társadalmi 
együttműködés erősítése érdekében 
GINOP 3 prioritás: infokommunikációs 
fejlesztések 

beruházás az oktatásba, készségekbe 
és az egész életen át tartó tanulásba 

TOP 5. prioritás: megyei és helyi 
emberi erőforrás fejlesztések, 
társadalmi együttműködés és 
foglalkoztatás ösztönzés 
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EFOP 4. prioritás: infrastrukturális 
beruházások a gyarapodó tudástőke 
érdekében 
EFOP 3. prioritás: gyarapodó 
tudástőke 

az info-kommunkiációs 
technológiákákhoz való hozzáférés 
elősegítése és e technológiák 
használatának fokozása 

GINOP 3: Infokommunikációs 
fejlesztések 

Gazdaságfejlesztés, munkahely-
teremtés 

 A gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése,  

 A gazdaság 
versenyképességének 
növelése 

 Az idegenforgalom fejlesztése  

a KKV-k versenyképességének 
fokozása 

TOP 1. prioritás: térségi 
gazdaságfejlesztés a foglalkoztatás 
elősegítésére 
GINOP 1 prioritás: a kis- és 
középvállalkozások 
versenyképességének javítása és 
foglalkoztatásának ösztönzése 
GINOP 3 prioritás: Infokommunikációs 
fejlesztések 
GINOP 6. prioritás: versenyképes 
munkaerő 
GINOP 7. prioritás: turizmusfejlesztés 

a foglakoztatási lehetőségek bővítése 
és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

GINOP 1 prioritás: a kis- és 
középvállalkozások 
versenyképességének javítása és 
foglalkoztatásának ösztönzése 
GINOP 3 prioritás: infokommunikációs 
fejlesztések 
GINOP 5 prioritás: foglalkoztatás 
növelése 
GINOP 6 prioritás: versenyképes 
munkaerő 
GINOP 7. prioritás: turizmusfejlesztés 
TOP 1. prioritás: térségi 
gazdaságfejlesztés a foglalkoztatás 
elősegítésére 
TOP 2 prioritás: vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
TOP 4. prioritás: a helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 
TOP 5. prioritás: megyei és helyi 
emberi erőforrás fejlesztések, 
társadalmi együttműködés és 
foglalkoztatás ösztönzés 

a kutatás, a technológiai fejlesztés és 
innováció megerősítése 

GINOP 2: kutatásfejlesztés és 
innováció 
GINOP 3: Infokommunikációs 
fejlesztések 
EFOP 3. prioritás: gyarapodó 
tudástőke 

az info-kommunkiációs technológiákhoz 
való hozzáférés elősegítése és e 
technológiák használatának fokozása 

GINOP 3: Infokommunikációs 
fejlesztések 
 

beruházás az oktatásba, készségekbe 
és az egész életen át tartó tanulásba 

TOP 5. prioritás: megyei és helyi 
emberi erőforrás fejlesztések, 
társadalmi együttműködés és 
foglalkoztatás ösztönzés 
EFOP 4. prioritás: infrastrukturális 
beruházások a gyarapodó tudástőke 
érdekében 
EFOP 3. prioritás: gyarapodó 
tudástőke 
GINOIP 6. prioritás: versenyképes 
munkaerő 

A környezetvédelem és az erőforrások 
hatékonyságának elősegítése 

GINOP 7. prioritás: a természeti és 
kulturális örökség megőrzése, 
védelme, elősegítése és turisztikai 
fejlesztése 
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Városi arculatépítés, 
környezetfejlesztés 

 A városvédő és 
hagyományőrző civil 
szervezetek támogatása, 
megerősítése 

 A helyi építészeti, városképi 
értékek hatékonyabb védelme, 
felújítása 

 Az alulhasznosított, illetve 
szlömös városi területek 
rehabilitációja 

 Közlekedési hálózat felújítása, 
fejlesztése 

 Új területfejlesztések 

A társadalmi befogadás előmozdítása TOP 4. prioritás: helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 
EFOP 1. prioritás: Együttműködő 
társadalom 
EFOP 2. prioritás: Infrastrukturális 
beruházások a társadalmi 
együttműködés erősítése érdekében 
EFOP 3. prioritás: gyarapodó 
tudástőke 

az alacsony szén-dioxid kibocsátásra 
való áttérés támogatása minden 
ágazatban 

TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való áttérés, 
kiemelten a városi területeken 
KEHOP 4. prioritás: megújuló 
energiaforrás-felhasználás növelése 
KEHOP 5. prioritás: hatékony 
energiafelhasználás  

A környezetvédelem és az erőforrások 
hatékonyságának elősegítése 

TOP 2. prioritás: vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátásra áttérés 
TOP 4. prioritás: a helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése, 
szociális város-rehabilitáció 
KEHOP 3. prioritás: természeti 
értékeink jó kezelése 
KEHOP 4. prioritás: megújuló 
energiaforrás-felhasználás növelése 
KEHOP 5. prioritás: hatékony 
energiafelhasználás 
KEHOP 6. prioritás: fenntartható 
életmód és fogyasztás 
GINOP 7: Természeti és kulturális 
örökség megőrzése, védelme 
turisztikai fejlesztése 
VP 4. prioritás: Mezőgazdasági és 
erdészeti ökoszisztémák helyreállítása 

A fenntartható közlekedés elősegítése TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátásra áttérés, fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés 

Felkészülés a klímaváltozásra, a 
megújuló energiaforrások fokozod 
hasznosítása, a természeti értékek 
megőrzése  

 

 Balassagyarmat és környezete 
klímastratégiájának elkészítése 
és a megvalósítás elindítása 

 A gépjármű-közlekedési 
szükséglet mérséklése 

 A városi zöldfelületek bővítése, 
minőségi fejlesztése, zöldfelületi 
hálózat kialakítása 

 A helyi mikró-klíma javítása 

 Víztakarékosság 

 A lakosság környezet, illetve 
klíma-tudatosságának fokozása 

 Önkormányzati intézmények 
energetikai korszerűsítése 

 Napenergia hasznosítása 
 

az alacsony szén-dioxid kibocsátásra 
való áttérés támogatása minden 
ágazatban 

TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való áttérés, 
kiemelten a városi területeken 
KEHOP 4. prioritás: megújuló 
energiaforrás-felhasználás növelése 
KEHOP 5. prioritás: hatékony 
energiafelhasználás 
GINOP 4 prioritás: 
energiahatékonyság és megújuló 
energiahasználat növelése 

az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, valamint a kockázatok 
megelőzésének és kezelésének 
elősegítése 

KEHOP 2. prioritás: vizeink jó 
kezelése, árvízvédelem, vízgyűjtő 
fejlesztés, vízgazdálkodás 
TOP 2. prioritás: népességmegtartó 
településfejlesztés 
TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való áttérés, 
fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés, önkormányzatok 
energiahatékonyságának és megújuló 
energiahasználatának növelése 

a környezetvédelem és az erőforrások 
hatékonyságának elősegítése 

TOP 2. prioritás: vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátásra áttérés 
TOP 4. prioritás: a helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése, 
szociális város-rehabilitáció 
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KEHOP 2. prioritás: vizeink jó 
kezelése 
KEHOP 3. prioritás: természeti 
értékeink jó kezelése 
KEHOP 4. prioritás: megújuló 
energiaforrás-felhasználás növelése 
KEHOP 5. prioritás: hatékony 
energiafelhasználás 
KEHOP 6. prioritás: fenntartható 
életmód és fogyasztás 
GINOP 7: Természeti és kulturális 
örökség megőrzése, védelme 
turisztikai fejlesztése 
VP 4. prioritás: Mezőgazdasági és 
erdészeti ökoszisztémák helyreállítása 

a fenntartható közlekedés elősegítése  TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátásra áttérés, fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés 

 

4.1.2. A településrendezési eszközökkel való összhang 

Balassagyarmat Településfejlesztési Koncepciója 1999-ben, 16 évvel ezelőtt készült, azaz jelentős 
átdolgozásra szorul, hiszen az azóta eltelt időben gyökeres változások mentek végbe a (világ)gazdasági 
környezetben, a társadalomban, a fizikai környezetben és a politikában is. Elég csak azt említeni, hogy a 
korábbi településfejlesztési koncepció készítésének idején Magyarország még nem volt az EU tagja, így 
azok a célkitűzések és uniós támogatások, amelyek a csatlakozás után nagymértékben befolyásolják a 
hazai fejlődést - és az ITS időszakát is-, akkor még nem voltak ismeretesek.  
A település szándékai szerint az Integrált Településfejlesztési Stratégiával egy tervezési folyamatban, 
egymásra épülve készült volna el az új hosszú távú településfejlesztési koncepció, az ITS pedig arra 
alapozva a hosszú távú fejlesztési feladatok középtávú lebontását tartalmazza. Sajnálatos módon a 
hosszú távú településfejlesztési koncepció tervezése – forrás és megbízás hiányában – elmaradt, így az 
ITS-ben a középtávú feladatok kapcsán a hosszabb távú perspektívát is végig kellett gondolni. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ne kellene az új településfejlesztési koncepciót elkészíteni, de erre már csak az ITS 
után kerülhet sor. 
A Településrendezési Tervek – Balassagyarmat Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és 
Szabályozási Terve ugyancsak 1999-ben készült. Időközben több, néhány tömbre vonatkozó 
módosítások ugyan voltak, de a teljes átdolgozás – már csak az azóta bekövetkezett jogszabályi 
változások (az építési törvény és az OTÉK igen jelentős változása) következtében, az ITS-től függetlenül 
is - nagyon időszerűvé vált. Az új településrendezési tervek készítése során a településfejlesztési akciók 
településrendezési terveket módosító hatásai a tervekbe beilleszthetők. Megállapítható, hogy a 
településszerkezetben alapvető változtatásokat az ITS okoz, a javaslatok több helyen eltérnek a korábbi 
tervtől, területfelhasználás, közlekedési hálózat vonatkozásban. A településrendezési tervek 
felülvizsgálata elindult. Első lépésben a módosítások összedolgozása történt meg. A most készülő ITS  
sok vonatkozásban a hosszútávú elképzelések hiányával küszködött. Ezért több helyen megkísérelte ezek 
pótlását, illetve felvázolását, melyek beépítésére szükség lesz a településrendezési tervek felülvizsgálata 
során. 
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4.1.3. Nógrád megye Területfejlesztési Programjával (2014-2020) való összhang 
 

A Nógrád Megyei Területfejlesztési Program megállapításai szerint a megye gazdasági helyzete 
kedvezőtlen. A történeti, domborzati adottságok miatt kialakult aprófalvas településhálózati szerkezet nem 
kedvezett az urbanizálódásnak. A megye ipara a rendszerváltás után jelentős mértékben visszaesett, ma 
fajlagosan itt a legalacsonyabb az egy főre jutó GDP, az országos szintet meghaladó a 
népességcsökkenés és elöregedés. 
 

Mind a határ menti együttműködésben, mind pedig a gazdasági és turisztikai fejlesztésekben a megyei 
koncepció első szintű szerepet jelöl Balassagyarmat számára. A város – kedvező táji, környezeti 
adottságai révén - kapcsolódni tud a megyei fejlesztési koncepció több célkitűzéseihez is. Ezeket az alábbi 
felsorolásban alászínezés jelzi. 

A Nógrád Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 három fő fejlesztési irányt határoz meg: 

1. Fejlődő gazdaság 

a. KKv-k és nagyvállalatok élénkülő vállalkozói aktivitása 

b. jövőcentrikus, kreatív és tudásalapú gazdasági tevékenységek meghonosítása 

megerősítése 

c. ipari hagyományokon alapuló ágazatok megerősítése, a hozzáadott érték növelése 

d. helyi értékekre épülő fejlődő, piacképes vidéki gazdaság 

e. meglevő potenciálokra építő innovációs centrumok létrehozása, megerősítése 

2. Aktív, kreatív, együttműködő társadalom 

a. a társadalmi depresszió kezelése, felkészítés a munkára 

b. elszegényedő társadalmi rétegek tudáshoz való hozzáférésének javítása 

c. a jövő iparágait és a hagyományos ágazatokat támogató képzési rendszer 

d. a fiatalok elvándorlásának mérséklése 

e. integrált térségi programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére 

3. Marasztaló élettér 

a. egészséges, emberközpontú, vonzó, megfizethető lakó és pihenő környezet 

b. korszerű, elérhető intézményi struktúra és szolgáltatási rendszer, egyenlőtlenségek 

csökkentése 

c. modern szolgáltatásokban bővelkedő városi élettér 

d. közlekedési csomópontok gyors elérhetősége 

e. fokozódó környezetbiztonság. 
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A Nógrád megyei Fejlesztési Program célkitűzéseit a következő ábra foglalja össze.

 
 
A megyei célok és az ITS célpiramisában meghatározott balassagyarmati célok összevetését az alábbi 
táblázat mutatja: 

Nógrád Megye Fejlesztési Programja célkitűzései Balassagyarmati célok 
 

FEJLŐDŐ GAZDASÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉS MUNKAHELYTEREMTÉS 

-- KKV-k és a nemzetközi nagyvállatok élénkülő 
vállalkozói aktivitása 
-- Jövő centrikus, kreatív és tudásalapú gazdasági 
tevékenységek meghonosítása, megerősítése 
-- Ipari hagyományokon alapuló ágazatok 
megerősítése, hozzáadott érték növelése 
-- Helyi értékekre épülő, fejlődő piacképes vidéki 
gazdaság 
-- Meglévő potenciálokra építő innovációs centrumok 
létrehozása megerősítése 
 

-- A gazdasági infrastruktúra fejlesztése,  
- innovatív gazdasági környezet kialakítása 
- támogatási és ösztönző rendszerek kidolgozása 
- helyi mezőgazdasági termékek előállításának 

támogatása 
-- A gazdaság versenyképességének növelése 

- Balassagyarmatot érintő infrastruktúrák fejlesztése 
és a területi kínálatok bővítése 

- embert erőforrások és munkaerőpiac 
összhangjának javítása 

-- Az idegenforgalom fejlesztése 
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AKTÍV, KREATÍV EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM NÉPESSÉGMEGTARTÓKÉPESSÉG, TÁRSADALMI 
ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA 

-- Társadalmi depresszió kezelése, felkészítés a 
munkára 
-- Elszegényedő társadalmi rétegek tudáshoz való 
hozzáférésének javítása 
-- A jövő iparágait és a hagyományos ágazatok 
támogató képzési rendszere 
-- Fiatalok elvándorlásának mérséklése 
-- Integrált térségi programok a szegénység és 
kirekesztetettség kezelésére 

-- A foglalkozatási lehetőségek bővítése 
- munkahelyek számának és minőségi 

választékának növelése 
- a társadalmi igényekhez illeszkedő, családbarát, 

foglalkoztatási módok elterjesztése 
- A változó munkaerő-igényekhez alkalmazkodó 

képzések erősítése 
-- Társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése 

- a közbiztonság fokozása 
- esélyegyenlőség biztosítása valamennyi népességi 

réteg számára 
- civilszervezetek támogatásával az önkéntes 

munkavégzés lehetőségének bővítése 
-- Lakhatási lehetőségek javítása 

- fiatalok lakáshoz javításának támogatása 
- a népesség-vonzás fokozása a felsőoktatási kínálat 

bővítésével és betelepedési támogatással 

MARASZTALÓ ÉLETTÉR 
 

VÁROSI ARCULATÉPÍTÉS, 
KÖRNYEZETFEJLESZTÉS 

-- Egészséges, vonzó, emberközpontú megfizethető és 
pihentető környezet 
-- Korszerű, elérhető intézményi struktúra és 
szolgáltatási rendszer, egyenlőtlenségek csökkentése 
-- Modern, szolgáltatásokban bővelkedő városi élettér 
-- Közlekedési csomópontok gyors elérése 
-- Fokozódó környezetbiztonság 

-- Városvédő és hagyományőrző civilszervezetek 
támogatása, erősítése 
-- A helyi építészeti, városképi értékek hatékonyabb 
védelme, felújítása 

- városközpont rehabilitációjának folytatása 
- Balassagyarmat „zöldítése” 

-- Közlekedési hálózat  
- környezet és utasbarát közlekedés megvalósítása 
- a környezeti terhelés csökkentéséhez szükséges 

közlekedési hálózatok, illetve létesítmények 
kiépítése 

-- A közbiztonság fokozása 
-- Balassagyarmat és környezete klímastratégiájának 
elkészítése és a megvalósítás elindítása 
-- A városi zöldfelületek bővítése, minőségi fejlesztése, 
zöldfelületi hálózat kialakítása 
-- A lakosság környezet-és klímatudatosságának 
fokozása 
-- Önkormányzati intézmények energetikai 
korszerűsítése. 
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4.2 BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
A belső összefüggések fejezetrésznek a célok logikai összefüggéseit kell bemutatnia, azt, hogy a 
helyzetértékelésben beazonosított problémákra adnak-e megoldást a stratégia javaslatai. Itt kell 
foglalkozni a célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatásával is.  
 

4.2.1. A problémák és célok logikai összefüggése 
A stratégiai célok és tennivalók meghatározása olyan rendszerben történt, ami biztosítja, hogy a javaslatok 
a helyzetelemzésben feltárt problémák megoldásához nyújtsanak segítséget. 
A stratégia 2. fejezete tartalmazza a városrészi és az összvárosi problémák enyhítésére, megszűntetésére 
irányuló fejlesztési javaslatokat. Valamennyi ismertetésénél az alábbi szerkezet érvényesül, ami a 
problémák, a célok, az intézkedési csoportok és az azokhoz tartozó tennivalók és feladatok egymásra 
épülésével és egymás melletti bemutatásával már önmagában is biztosítja az összhangot: 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a problémákat, az azok megoldásához szükséges tematikus 
fejlesztési célokat, valamint az azokat megoldó akcióterületi tervek és akciótervek felsorolását. 
 

T1 Tematikus cél megnevezése: népességmegtartó képesség, a társadalmi esélyegyenlőség 
javítása 

Problémák 
-- 1990 óta folyamatos népességcsökkenés;  
-- negatív vándorlási egyenleg; 
-- elöregedés, alacsony vitalitási index (gyermekkorú és idős lakossági arány);  
-- munkanélküliség, alacsony foglalkoztatottság (a 15-64 éves lakosság 57,3 %-a), a 2020-ra az 

országosan vállalt 75%-hoz képest;  
-- a munkanélküliségen belül magas a képzettek aránya (28,3%) és magas a pályakezdők aránya 

(14,0%), magas a nők aránya (51,6%); 
-- nő az óvodás, az alapfokú és középfokú oktatásban a 3H-s és a középfokú oktatásban a 2H-s 

helyzetű gyermekek száma; 
-- krízishelyzetbe került családok elhelyezése nem megoldott; 
-- az egyedül élő idős személyek gondozása, segítségnyújtása nem megoldott; 
-- az önkormányzati tulajdonú épületek akadálymentesítése hiányzik; 
-- az önkormányzati bérlakások felújításra szorulnak. 

T1/1 részcél az ITS-ben: A foglakoztatási lehetőségek bővítése 

Tematikus célok 

-- a munkahelyek számának és minőségi választékának növelése 
-- a társadalmi igényekhez illeszkedő, családbarát foglakoztatási módok illesztése 
-- a változó munkaerő-igényekhez alkalmazkodó képzések erősítése 
-- kezdő vállalkozások támogatása 

Válaszok a problémákra 

-- A2 jelű akcióterületen új rekreációs területek kijelölése és létesítmények telepítése, valamint 
kereskedelmi terültek előkészítése 

-- D2 jelű akcióterületen új gazdasági területek előkészítése 

T1/2 részcél az ITS-ben: A környezetminőség javítása 

Tematikus célok 

-- a légszennyezettség csökkentése 
-- a klímaváltozás hatásainak mérséklése 
-- az összefüggő zöldfelületei rendszer kialakítása, a lombtömeg intenzitásának növelése 
-- a városkép javítása 

Válaszok a problémákra 

-- A1 jelű akcióterületen a városközpont rehabilitációjának folytatása 
-- A2 jelű akcióterülten az alulhasznosított terültek rendezése 
-- B1 jelű akcióterületen a Madách lakótelep komplex rehabilitációja 
-- B2 jelű akcióterületen az alulhasznosított terület rendezésével 
-- C1 jelű akcióterületen a Nógrádi lakótelep és környékének komplex rehabilitációja 
-- D1 jelű akcióterületen a Springa domb és környékének rendezése 

T1/3 részcél az ITS-ben: A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése,  

Tematikus célok 

-- a közbiztonság fokozása 
-- esélyegyenlőség biztosítása valamennyi érintett népességi réteg számára 
-- civil szervezetek támogatása az önkéntes munkavégzés lehetőségének bővítése 

Válaszok a problémákra 

-- akcióterülteken kívüli területhez nem köthető fejlesztési feladatokkal 
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T1/4 részcél az ITS-ben: A városi szolgáltatások körének szélesítése 

Tematikus célok 

-- szociális és ellátóhálózat minőségi javítása 
-- a gyermekjóléti és oktatási intézmények hatékonyságának fokozása 
-- a kulturális élet élénkítése és a „családbarát Balassagyarmat program megvalósítása 
-- sportolási és rekreációs lehetőségek bővítése 

Válaszok a problémákra 

-- A1 jelű akcióterületen a városközpont rehabilitációja keretében az intézményi hálózat felújítása és 
bővítése folytatása 

-- A2 jelű akcióterülten a rekreációs intézmények bővítése 
-- D1 jelű akcióterületen a Springa domb parkerdő kialakítása, 

T1/5 részcél az ITS-ben: A lakhatási lehetőségek javítása 

Tematikus célok 

-- a fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 
-- a népességvonzás támogatása a felsőoktatásban tanulók támogatásával és a betelepedés 

ösztönzésével 

Válaszok a problémákra 

-- akcióterülteken kívüli területhez nem köthető fejlesztési feladatokkal 

 

T2 Tematikus cél megnevezése: Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés 
Problémák: 

-- a lehetőségekhez képest, kevés a tőkeerős, sok munkahelyet biztosító nagyobb vállalkozás,  
-- a foglalkoztatottság az országosan vállalt szintet még nem éri el; 
-- a mezőgazdasági feldolgozóipar szerény; 
-- még nincsenek kihasználva a térségi együttműködésben (Balassagyarmat-Salgótarján 

kapcsolatában, a vonzáskörnyezettel), kínálkozó lehetőségek; 
-- hiányoznak olyan külső úthálózati elemek, amelyek Balassagyarmat gazdasági versenyképességét 

növelni tudják (22. sz. főút kiépítése, vasúthálózat fejlesztése);  
-- a városi munkaerő képzettségi szintje még nem elegendő ahhoz, hogy célirányosan fokozni 

lehessen a további új innovatív, fejlett technológiával rendelkező vállalkozások városba vonzását, 
-- az idegenforgalom fejletlen, rövid a tartózkodási idő 

T2/1 részcél az ITS-ben: Gazdasági infrastruktúra fejlesztése 

Tematikus célok 

-- innovatív gazdasági környezet kialakítása 
-- támogatási és ösztönző rendszerek kialakítása 
-- helyi mezőgazdasági termékek előállításának támogatása 

Válaszok a problémákra 

-- D2 jelű akcióterületen új gazdasági területek előkészítése 
-- akcióterülteken kívüli területhez nem köthető fejlesztési feladatokkal 

T2/2 részcél az ITS-ben: Gazdasági versenyképesség növelése 

Tematikus célok 

-- Balassagyarmatot érintő infrastruktúrák fejlesztése és területi kínálatok bővítése 
-- emberi erőforrások és a munkaerőpiac összhangjának javítása 

Válaszok a problémákra 

-- D2 jelű akcióterületen új gazdasági területek előkészítése 
-- akcióterülteken kívüli területhez nem köthető fejlesztési feladatokkal 

T2/3 részcél az ITS-ben: Az idegenforgalom fejlesztése 

Tematikus célok 

-- Turizmus fogadási feltételeinek javítása 

Válaszok a problémákra 

-- A1 jelű akcióterületen a városközpont rehabilitációja keretében az idegenforgalmi vonzerők 
felújítása, kibővítése 

-- A2 jelű akcióterülten a rekreációs intézmények bővítése 
-- B2 jelű akcióterületen a rekreációs intézmények bővítése 
-- D1 jelű akcióterületen a Springa domb parkerdő kialakítása 

 

T3 Tematikus cél megnevezése: Városi arculatépítés, környezetfejlesztés 
Problémák: 

-- az alulhasznosított és használaton kívüli területek az esztétikai káron túl a városüzemeltetés 
hatékonyságát is rontják;  

-- az egymást zavaró funkciókeveredések környezeti és társadalmi feszültségeket okozhatnak; 
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-- a szlömös, igénytelenül kialakított területek a városi arculatot rontják; 
-- a helyi épített és kulturális örökség védelme nem mindig hatékony, ez a város egyedi, sajátos 

arculatának megőrzését és a kedvező imázs kialakítását veszélyezteti; 
-- a belső úthálózat sok helyen felújításra szorul; 
-- hiányzik a 22. sz. főút várost elkerülő szakaszának egy része, 
-- hiányzik a déli gazdasági funkciójú gyűjtőút, hiányában a gazdasági forgalom a lakóterülteket 

szennyezi,  
-- nem épült ki a kerékpárhálózat; 
-- kevés a gondozott zöldfelület, felújításra szorulnak közparkok; 
-- nem épült ki a települési terülte határán védő zöldgyűrű; 
-- idegen test a városközpontban elhelyezkedő börtön épülete, jó lehet városi funkciók kialakítására 

kiválóan alkalmas lenne. 
T3/1 részcél az ITS-ben: A városvédő, hagyományőrző civil szervezetek megerősítése 

Tematikus célok 

-- a civil részvétel fokozása 

Válaszok a problémákra 

-- akcióterülteken kívüli területhez nem köthető fejlesztési feladatokkal 

T3/2 részcél az ITS-ben: A helyi építészeti, városképi értékek hatékonyabb védelme 

Tematikus célok 

-- Városközpont rehabilitációjának folytatása 
-- Balassagyarmat „zöldítése” 

Válaszok a problémákra 

-- A1 jelű akcióterületen a városközpont rehabilitációja keretében az idegenforgalmi vonzerők  
-- akcióterülten kívüli, területhez köthető fejlesztési feladatokkal 

-- akcióterülteken kívüli területhez nem köthető fejlesztési feladatokkal 
T3/3 részcél az ITS-ben: Alulhasznosított szlömös területek rehabilitációja 

Tematikus célok 

-- elhanyagolt területek átépítése, hasznosítása 
-- lakótelepek komplex rehabilitációja 
-- Süvöltői új templom melletti volt anyag-nyerőhely hasznosítása 

Válaszok a problémákra 

-- A2 jelű akcióterülten az alulhasznosított terültek rendezése 
-- B1 jelű akcióterületen a Madách lakótelep komplex rehabilitációja 
-- B2 jelű akcióterületen az alulhasznosított terület rendezésével 
-- C1 jelű akcióterületen a Nógrádi lakótelep és környékének komplex rehabilitációja 
-- D1 jelű akcióterületen a Springa domb és környékének rendezése 

T3/4 részcél az ITS-ben: Közlekedési hálózat felújítása, fejlesztése 

Tematikus célok 

-- környezet és utasbarát közlekedés megvalósítása 
-- a környezeti terhelés csökkentéséhez szükséges közlekedési hálózatok, illetve létesítmények 

kiépítése 

Válaszok a problémákra 

-- A1 jelű akcióterületen a városközpont rehabilitációja keretében a közlekedési hálózat felújításával és 
bővítésével  

-- akcióterülten kívüli, területhez köthető fejlesztési feladatokkal 

-- akcióterülteken kívüli területhez nem köthető fejlesztési feladatokkal 

T3/5 részcél az ITS-ben: Új területfejlesztések 

Tematikus célok 

-- Ipoly-parti rekreációs terület kiépítése 
-- Springa dombi lakóterület kialakítása 
-- déli gazdasági területek bővítése 

Válaszok a problémákra 

-- A2 jelű akcióterületen új rekreációs területek fejlesztése, valamint kereskedelmi terültek előkészítése 
-- D1 jelű akcióterületen a Springa domb melletti lakóterület fejlesztése 
-- D2 jelű akcióterületen új gazdasági területek előkészítése 

 

T4 Tematikus cél megnevezése: Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energia erőforrások 
fokozódó hasznosítása, természeti értékek megőrzése 

Problémák: 

-- Balassagyarmaton a klímaváltozás hatásai az átlagosnál is negatívabb/szélsőségesebb hatásokkal 
fognak járni; 
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-- a Városközpont sűrűn beépített területein a klímaváltozás a városban élés körülményeit jelentősen 
ronthatja, súlyosabbá válhat a „belvárosi hősziget” hatás; 

-- az időjárás szélsőségei (aszály, egyenetlen csapadékeloszlás, kiugróan magas hőmérséklet) a várost 
nagymértékben terhelni fogják, emiatt a porterhelés is tovább növekedhet; 

-- a klímaváltozás egészségterhelő hatása növekszik, emiatt a lakosság egészségi állapota romolhat; 
-- a szélsőséges hőmérséklet a városi komfortérzetet ronthatja, 
-- a városüzemeltetés költségesebbé válhat (pl. nagyobb öntözési igény). 
-- a balassagyarmati épületek energiaracionalizálása lassan halad; 
-- a környező mezőgazdasági melléktermékek mennyigéséhez képest a biomassza hasznosítás 

elmaradott. 

T4/1 részcél az ITS-ben: Balassagyarmat és környezete klímastratégiájának elkészítése és a megvalósítás 
elindítása 

Tematikus célok 

-- a klímastratégia kidolgozása 
-- a megvalósítás elindítása 

Válaszok a problémákra 

-- akcióterülteken kívüli területhez nem köthető fejlesztési feladatokkal 

T4/2 részcél az ITS-ben: A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése 

Tematikus célok 

-- kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 
-- forgalomcsillapított zónák létesítése 
-- környezetbarát közösségi közlekedés kialakítása 

Válaszok a problémákra 

-- A1 jelű akcióterületen a városközpont rehabilitációja keretében a közlekedési hálózat felújításával és 
bővítésével  

-- D2 jelű akcióterületen új gazdasági területek úthálózat fejlesztésével 
-- akcióterülten kívüli, területhez köthető fejlesztési feladatokkal 

-- akcióterülteken kívüli, területhez nem köthető fejlesztési feladatokkal 

T4/3 részcél az ITS-ben: A városi zöldfelületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelületi hálózat 
kialakítása 

Tematikus célok 

-- városi parkok bővítése, felújítása, a lombtömeg intenzitásának növelése 

Válaszok a problémákra 

-- A1 jelű akcióterületen a városközpont rehabilitációja keretében zöldfelületek bővítése, minőségi 
fejlesztése 

-- A2 jelű akcióterülten az Ipoly-part rekreációs célú kiépítésének keretében zöldfelületek bővítése, 
minőségi fejlesztése 

-- B1 jelű akcióterületen a Madách lakótelep komplex rehabilitációja keretében a zöldfelületek felújítása 
-- B2 jelű akcióterületen az új templom melletti területen zöldfelületek bővítése 
-- C1 jelű akcióterületen a Nógrádi lakótelep és környékének komplex rehabilitációja keretében a 

zöldfelületek felújítása 
-- D1 jelű akcióterületen a Springa domb és környékének rendezése keretében zöldfelületek bővítése, 

felújítása 
- D2 jelű akcióterületen új gazdasági területek úthálózat fejlesztésénél új zöldfelületek telepítésével 
-- akcióterülten kívüli, területhez köthető fejlesztési feladatokkal új zöldfelületek telepítésével 

T4/4 részcél az ITS-ben: Helyi mikró-klíma javítása 

Tematikus célok 

-- közterületi árnyékoló és hűtőfelületek létesítése 
-- épületek klímavédelme, hővédelme 

Válaszok a problémákra 

-- A1 jelű akcióterületen a városközpont rehabilitációja keretében a közterületek bővítésével és 
felújításával 

-- A2 jelű akcióterülten az Ipoly-part rekreációs célú kiépítésének keretében zöldfelületek bővítésével, 
tófelületek kialakításával 

-- B1 jelű akcióterületen a Madách lakótelep komplex rehabilitációja keretében a zöldfelületek 
felújításával 

-- B2 jelű akcióterületen az új templom melletti területen zöldfelületek bővítésével 
-- C1 jelű akcióterületen a Nógrádi lakótelep és környékének komplex rehabilitációja keretében a 

zöldfelületek felújításával 
-- D1 jelű akcióterületen a Springa domb és környékének rendezése keretében zöldfelületek 

bővítésével, felújításával 
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-- D2 jelű akcióterületen új gazdasági területek úthálózat fejlesztésénél új zöldfelületek telepítésével és 
a beépítés során az épületek növényesítésével 

-- akcióterülten kívüli, területhez köthető fejlesztési feladatokkal, új zöldfelületek telepítésével, 
tófelületek kialakításával 

T4/5 részcél az ITS-ben: Víztakarékosság 

Tematikus célok 

--esővízgyűjtés 
-- használt vizek újra felhasználásának ösztönzése 
-- víztakarékos épületgépészet alkalmazásával az épületek felújítása során 

Válaszok a problémákra 

-- akcióterülten kívüli, területhez nem köthető fejlesztési feladatokkal 

T4/6 részcélok az ITS-ben: A lakosság környezet- illetve klímatudatosságának fokozása 

Tematikus célok 

-- ismeretterjesztő előadások szóróanyagok 
-- a klímavédelemben aktív civil szervezetek szellemi és anyagi támogatása 

Válaszok a problémákra 

-- akcióterülten kívüli, területhez nem köthető fejlesztési feladatokkal 

T4/7 részcél az ITS-ben: Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése 

Tematikus célok 

-- épületek energiaracionalizálása 

Válaszok a problémákra 

-- A1 jelű akcióterületen a városközpont rehabilitációja keretében épületek felújításával 
-- B1 jelű akcióterületen a Madách lakótelep komplex rehabilitációja keretében a lakóépületek 

felújításával 
-- C1 jelű akcióterületen a Nógrádi lakótelep és környékének komplex rehabilitációja keretében a 

lakóépületek felújításával 
-- akcióterülten kívüli, területhez köthető fejlesztési feladatokkal, új zöldfelületek telepítésével, 

tófelületek kialakításával 

T4/8 részcél az ITS-ben: Napenergia hasznosítása 

Tematikus célok 

-- az önkormányzati épületek energiaracionalizálásában a napenergia felhasználás elindítása, 
arányának növelése 

-- önkormányzati (szakmai és kiegészítő anyagi) támogatás nyújtása a lakossági napenergia 
hasznosításához 

Válaszok a problémákra 

-- akcióterülten kívüli, területhez köthető fejlesztési feladatokkal, új zöldfelületek telepítésével, 
tófelületek kialakításával 

 
4.2.2. A stratégiában javasolt tevékenységek összefüggései, egymásra gyakorolt (multiplikátor) 

hatásai 

A következő ábra mutatja be az egyes tematikus fejlesztési célok egymással való főbb kapcsolatait. 
Természetesen, a kölcsönhatások sokoldalúak és áttételesen is érvényesülhetnek, itt – az átláthatóság 
kedvéért - a közvetlen és direkt egymásra hatások kerültek csak kiemelésre.  
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5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB 
KOCKÁZATAI 
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5.1 GAZDASÁGI KOCKÁZATOK, PÉNZÜGYI KORLÁTOK 

Az ITS-ben szereplő fejlesztések közül az akcióterületként elemzés készült, hogy mely OP pályázati 
forrásokból finanszírozhatók. Problémát okozhat a város önkormányzatának a pályázatokhoz szükséges 
önerő előteremtése. Gondot okoz, hogy a 2014-2020 időszak önkormányzatok számára kiírható 
támogatási pályázatainak zöme 85%-os támogatást és 15%-os önerő igényt tartalmaznak. Segítséget az 
jelenthetne, ha az állam – tekintettel a kistérség elmaradott helyzetére – az önrész egy részét néhány 
projekt esetében átvállalhatná. A megyei TOP előirányzatok jelenlegi állása szerint az iparterület 
fejlesztése kiemelt megyei projekt, így annak költségei a balassagyarmati költségösszesítésben nem 
fognak szerepelni.  

Az alábbiakban bemutatásra kerül, hogy városrészenként mennyi a forrásigény, valamint az egyes 
operatív programok részéről – az ITS-ben felvázolt fejlesztések mindegyikének megvalósítása esetén – 
mennyi önrész lenne szükséges (zöld aláfestés), valamint az éves ütemezéseknek megfelelően az önrész 
évenkénti bontásban is feltűntetésre került. 

Akcióterületi és akciótervi költségösszesítő 

Az akcióterültek és az 
akcióterülteken kívüli 
összes költségigény 

∑nettó 
költségigény 

MFt 

önrész 
igény 
MFt 

évenkénti önrész költségigény MFt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

A1 jelű akcióterület - 
Városközpont  

6536,4 980,5 0,0 33,2 140,8 140,1 272,6 204,8 189,0 

A2 jelű akcióterület - 
Ipoly-part  

712,1 106,8 0,0 0,0 73,3 7,2 0,6 5,7 20,0 

B1 jelű - Madách liget 
lakótelep 

466,0 69,9 0,0 0,0 14,5 14,5 14,5 13,2 13,2 

B2 jelű Süvöltői új 
templom melletti 
terület 

102,0 15,3 0,0 0,0 7,3 8,0 0,0 0,0 0,0 

C1 jelű - Móricz Zs. 
lakótelep  

796,3 119,4 0,0 36,2 12,9 19,2 16,9 16,9 17,3 

D1 jelű – Springa 
domb 

186,8 28,0 0,0 0,0 0,0 4,2 12,4 7,2 4,2 

D2 jelű – új 
gazdasági területek 

2270,0 340,5 0,0 1,5 9,0 37,5 97,5 97,5 97,5 

Akcióterülteken kívüli 
fejlesztések 

9400,8 1410,1 0,0 21,2 191,7 334,8 189,0 339,8 333,6 

teljes nettó költség. 20470,4 3070,5 0,0 92,1 449,5 565,5 603,5 685,1 674,8 
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5.2 SZERVEZET, SZERVEZÉSI AKADÁLYOK, HIÁNYOSSÁGOK 
 

Az önkormányzat szervezeti rendszerében városfejlesztési kérdésekkel a Városüzemeltetési Bizottság 
foglalkozik. A Bizottság munkáját segítő osztály a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési, és 
Építéshatósági Osztály. 

A városfejlesztő társaság 
Balassagyarmat Város Önkormányzata létrehozta a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft-t a stratégiai célok 
elérését szolgáló komplex városfejlesztési akciók előkészítésére és megvalósítására.  
A városfejlesztő társaság az Önkormányzat projekt menedzsment szervezete. 
A társaság a városfejlesztési akciók előkészítését és megvalósítását végzi. A városfejlesztő társaság az 
önkormányzat nevében és számlájára, az önkormányzat felhatalmazása alapján, annak irányításával és 
ellenőrzésével, de piaci szereplőként, és egy piaci szereplő rugalmasságával tudja végrehajtani a 
városfejlesztési akciótervekben meghatározott önkormányzati városfejlesztési elképzeléseket.  
A városfejlesztő társaság tevékenységi köre 
A fejlesztő társaság az alábbi fő feladatokat látja el a felsoroltak értelemszerű alkalmazásával, az egyes 
városfejlesztési akciók természetéhez és tartalmához igazodva: 
 a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlásának előkészítése (üzleti tárgyalások lebonyolítása, 

szerződések előkészítése), 
 a terület-előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, 

ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében), 
 a közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák 

pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele), 
 az önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények esetében a beruházói feladatok 

ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos 
 ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele), 
 a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák 

megvalósulásának elősegítése), 
 az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzése, 

pályázatok elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele), 
 adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal 

ügyosztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal).. 

A szakmai kamaráknak lesz több feladatuk gazdasági szervezetek koordinációjában, a vállalkozók közötti 
információ áramlás javításában, a kapcsolatok és együttműködés intenzívebbé tételében.  
A humán felzárkóztatás, az emberi erőforrás fejlesztés, az egészségtudatosság javítása, az élethosszig 
tanulás általánossá tétele az Orvosi és a Pedagógus Kamarára ró majd újabb tennivalókat. 

Az egyházak jelentős mértékben vehetnek részt a szociális ellátás, az idősgondozás, a közösségépítés 
és az ifjúsággal való foglalkozás továbbfejlesztésével kapcsolatos elképzelésekben.  

A civil szervezetek aktivitásának fokozása, a nagyobb lakossági részvétel elengedhetetlen feltétele a 
sikeres, széles körűen elfogadott és hosszan fenntartható fejlesztéseknek. A civil szervezetek 
feladatkörébe tartozhatnak speciális, csak egy-egy réteget érintő, de fontos – pl. fogyatékkal élők 
életkörülményeinek javítása, egyes rétegek érdekérvényesítő képességének, jogvédelmének fokozása –
tennivalók, de lehetnek általános, az egész város lakosságára kiterjedő feladatok is. Ez utóbbiba tartoznak 
a környezettudatossággal, az örökségvédelemmel, az identitástudattal, a lokálpatriotizmus fokozásával 
kapcsolatos szemléletformálási tennivalók, melyek nagy része nem „központilag”, hanem a helyi 
közösségekben lehet eredményes.  

A média kiemelt felelősséggel bír az ITS ismertté tételében, a megvalósítás folyamatos figyelemmel 
kísérésében, a lakossági feladatok tudatosításában, a széles körű részvételi lehetőségekről 
informálásban és az eseményekről tudósításban. Mind a helyi elektronikus információáramlás 
(önkormányzati honlap, szakmai-, civil- és társadalmi szervezetek honlapjai), mind a helyi nyomtatott sajtó 
vagy plakátolás feladata az ITS végrehajtásával kapcsolatos figyelem felhívás, mozgósítás, szervezés, 
akciók-rendezvények népszerűsítése, beszámolás.  

Rendelkezésre álló humán erőforrások 
-- A Balassagyarmati Városfejlesztő Kft-nek jelenleg 2 fő teljes állású és egy megbízási szerződéses 

munkavállalója van. A Kft. ügyvezetője okleveles közgazdász végzettségű, feladata a 
projektmenedzseri, pénzügyi menedzseri feladatok ellátása. A Kft. másik főállású alkalmazottja 
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építészmérnök végzettségű, feladata a beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása. A 
megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállaló projekt asszisztensi feladatokat lát el. Az 
elkövetkező időszakban - amennyiben a párhuzamosan folyó projektek ezt indokolják - felmerülhet a 
Kft. alkalmazotti létszámának növelése, leginkább a menedzsmenti és pénzügyi területet illetően. 
Foglalkoztatásuk munkaszerződés vagy megbízási szerződés formájában is lehetséges. 

-- Balassagyarmat Város Közös Önkormányzati Hivatalában az 56 fő teljes létszámból a projektek 
megvalósításánál szerepe van mintegy 15 főnek. 
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5.3 ÜTEMEZÉSI NEHÉZSÉGEK, SORRENDISÉG, MEGVALÓSÍTÁSI IDŐKLÁSOK 

 

Az egyes projekteknél jeleztük a feltételezett ütemezést. Az ütemezés nehézségét az is jelenti, hogy 
vannak projektek, melyek egymástól nem függetlenek, egymásra épülnek, illetve összhangot kell 
teremteni közöttük. Ilyenek például a gazdasági projektek és a külső közlekedési kapcsolatok fejlesztései. 
Az utóbbiak nélkül a gazdasági beavatkozások hatékonysága megkérdőjelezhető lenne.  
A fejlesztések sorrendiségének kérdése az egyes akcióterültek megvalósítása között is felmerülhet. A 
városközponti akcióterültekben előirányzott fejlesztési feladatok a város egésze szempontjából 
vitathatatlan, de az egyes városrészi érdekek is jelentősek lehetnek, melyek ezzel ellentétesen is 
hathatnak. Tehát több szempont alapján kell mérlegelni a sorrendiséget. Az alábbi táblázatban az 
előzetesen összeállított projektlistát mutatjuk be. Az egyeztetések során rajzolódik majd ki a végleges 
projektlista és ütemezési sorrend.  
A projektlisták egy nagyobb választékot képviselnek, hiszen a pályázatok során dől el, hogy melyik lesz 
realizálható. A támogatások elnyerését követően viszont a megítélt támogatást két éven belül fel kell 
használni. Ezek a körülmények az ütemezésben elég sok bizonytalanságot okoznak.  
Az ütemezéssel kapcsolatos javaslatokat egyrészt a 2. számú Megvalósítást szolgáló beavatkozások 
fejezete, és azon belül a 2.4. számú Költségek összesítő alfejezete foglakozik, részletesen. E helyen csak 
a végső összesítő táblázatot ismételjük meg. 
 

A fejlesztések költségigényeinek teljes összesítése 

feladatcsoportok ∑nettó 
költségigény 
MFt 

évenkénti költségigény MFt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Akcióterültek 
összesen  

16683,2 0,0 410,3 2236,3 2118,7 4105,3 3928,8 3883,8 

Város egészét érintő, 
akcióterülethez nem 
kapcsolható fejlesz-
tések összesen 

12035,4 0,0 130,3 1422,8 2534,9 2017,6 3071,6 2858,2 

MINDÖSSZESEN 28718,6 0,0 540,6 3659,1 4653,6 6122,9 7000,4 6742,0 
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5.4 ÉRDEKELLENTÉTEK, TÁRSADALMI PASSZIVITÁS, ÉRDEKLŐDÉSI HIÁNY 
 

Bár az ITS törekedett arra, hogy olyan fejlesztéseket tartalmazzon, amelyek – meggyőződésünk szerint 
– az egész város fejlődését segítik, és mindenki javára válnak, mégis jelentkezhetnek érdekellentétek, 
vagy legalábbis érdek különbségek. Ezek előfordulhatnak  
-- egyes városrészek, vagy 
-- egyes társadalmi csoportok, vagy 
-- a gazdaság egyes szereplői között. 

A városrészek között feszültség adódhat abból, hogy nagyon eltérő az egyes területeken jelentkező 
fejlesztési volumen, az egyes városrészek számára jelentkező támogatás. Ez adódhat egyes területek 
elmaradottságának megszűntetéséből, felzárkóztatásából, vagy más városrészek magasabb 
potenciáljának – pl. a városközpont – az egész város hasznára történő hasznosításából 
(vonzerőnövelés, turizmusfejlesztés, identitástudat erősítés, örökségvédelem, stb.) is. Ha a lakosság 
mélyebben megismeri a terveket és az azok mögötti indokokat, akkor az érdekkülönbségek 
mérsékelhetők. Ezért nagyon fontos, hogy a tervanyag úgy kerüljön több ízben összvárosi és 
városrészenkénti bemutatásra, hogy ne csak a „felszín” látszódjon, hanem a mögötte rejlő tartalom is.  

A társadalmi csoportok között ugyancsak nézeteltérés forrása lehet, hogy a leszakadó rétegek 
felzárkóztatása sok anyagi és szellemi erőforrást igényel. Feltétlenül szükséges a társadalmi tolerancia, 
majd a szolidaritás kölcsönös fejlesztése, amely a hozzáértő szakmai munka mellett rengeteg időt, 
energiát és forrást igényel. A (nagy)családosokra és a fogyatékkal élőkre fordítandó figyelem és 
eszközök talán könnyebben elfogadtathatók a teljes lakossággal, a szegregátum helyzetének 
javításával, felszámolásával kapcsolatosan az előkészítésre azonban kiemelt hangsúlyt kell fektetni és 
több időt és energiát fordítani.  

A gazdasági szereplők között – legalábbis az ITS következtében – nem várhatók jelentős 
érdekellentétek, a tervjavaslatok a fejlesztési irányokat jelzik. Mivel az ITS a gazdaság és a környezet 
érdekeinek összehangolását mindvégig szem előtt tartja, a környezetvédelem és a gazdasági 
fejlesztések konfliktusa sem várható.  

Az érdekellentétek jelentkezése megelőzhető, vagy erősségük tompítható, ha az ITS-t a lakosság széles 
körűen megismeri, elfogadja és magáénak érzi. Ezáltal a társadalmi passzivitás és érdektelenség is 
csökkenthető, remélhetőleg a társadalom legalább egy része aktivizálható. A tervismertetéseken 
hangsúlyozni kell az egyes intézkedések indokait és azt is, hogy az az egész városnak (és nem csak az 
érintett akcióterületnek) miért jó, milyen probléma/konfliktus megoldását segíti. A közvetlen, személyes 
„kérdezz-felelek” tervismertetések, a megvalósításban érdekeltek vagy érintettek (pl. vállalkozók, 
hangadó közvélemény formálók, aktív és vezető értelmiségi körök) számára célzottan megrendezett ITS 
ismertetések, vagy egy-egy probléma megoldására irányuló ismertetések hatása ezért meghatározó. 
Ezekre megfelelő időt, szakembert és pénzeszközt kell biztosítani. 
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMONKÖVETÉSE 
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6.1 A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI, DE NEM BERUHÁZÁS JELLEGŰ 
ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKLENYSÉGEK 
 

A projektek megvalósulását segítő ösztönző-rendszer keretében leginkább az alábbi eszközök 
használhatók: 

- tervalku 
 - városmarketing stratégia 
 - ösztönzés, adókedvezmények, magántőke mobilizálása 

6.1.1. A tervalku 
 

A tervalku lehetőséget ad arra, hogy egyes városi/közösségi célok megvalósításához a befektetői (magán) 
tőke hozzájáruljon, (pl. iskolaépítés/felszerelés, a befektetés környezetében levő közterületek színvonalas 
kialakítása/rendezése, környezetvédelmi beruházásokban való részvétel felvállalása, többlet parkoló-
kapacitás megépítése, és a város rendelkezésére bocsátása, stb.). Ennek fejében bizonyos építési 
kedvezményeket kaphat a várostól, pl.: a telek beépítési %-a – korlátozott mértékben, pl. 5 %-kal – 
megemelhető, az építménymagasság, – ha a környezet és a városkép megengedi - kis mértékben 
megnövelhető, stb. Fontos, hogy a szabályozási tervben a tervalkuk lehetősége rögzítésre kerüljön a 
szabályzási terv várospolitikai rétegében. Ezáltal elkerülhetők a tervalkuk esetleges negatív városképi 
hatásai és az egyedi ad hoc megállapodásokból eredő korrupció lehetősége is kizárt. Ezért a szabályzási 
tervben rögzíteni kell, hogy hol, milyen módon és milyen mértékig adható tervalku-kedvezmény- 

6.1.2. Városmarketing 
 

A projektek megvalósításának meggyorsításához, a zökkenőmentes realizáláshoz hatékony 
városmarketing tevékenység megszervezése elengedhetetlen. Ennek keretében a városnak aktív, 
tőkevonzó politikát kell folytatnia: 

 közzé kell tennie - a város honlapján és/vagy egyéb szakmai (gazdasági kamarák, ingatlan 
befektetők) honlapokon a fejlesztési lehetőségeket, az azokon elérhető lehetséges kapacitásokat, 
a beépítés szabályait/feltételeit, a területtel kapcsolatos környezeti korlátokat/feltételeket, hogy a 
tőkebefektetők a balassagyarmati lehetőségekről információhoz jussanak 

 a befektetésre kiajánlható területeket és befektetési helyszíneket/lehetőségeket tendereztetni kell 

 tájékoztatásként a beruházásokhoz kapcsolódó egyéb – a térségben rendelkezésre álló munkaerő 
nagysága/kvalifikáltsága, a rendelkezésre álló/biztosítható közműkapacitások, a helyi adók 
rendszere, elnyerhető kedvezmények/támogatások, stb. – adatokat is elérhetővé kell tenni részben 
a városi honlaphoz kapcsolva vagy a befektetési lehetőségeket ismertető honlapról közvetlenül 
megközelíthető módon 

 javasolt olyan térinformatikai tájékoztató rendszer kidolgozása, melyet az érdeklődők az interneten 
elérhetnek, ahol a város – elkészítendő, új - szabályozási terve olyan telekkereső/leválogató 
szoftverrel van összekapcsolva, hogy a befektetni kívánó vállalkozó az általa igényelt 
paramétereknek (funkció, teleknagyság, beépítési lehetőségek, stb.) megfelelő telkeket le tudja 
válogatni, ki tudja jelöltetni térképen és lista szerint egyaránt. Lehetőség van e szolgáltatás 
interneten keresztüli díjassá tételére is, így az önkormányzatnak a működtetés nem okozna 
többletköltséget 

 a Polgármesteri Hivatalban meg kell honosítani a befektetőkkel kapcsolatos „egyablakos 
ügyintézés”-t, ahol valamennyi információt egy helyen és egyszerre/gyorsan be lehet szerezni és 
az ügyintézés is egyben elintézhető. 

6.1.3. A magántőke mobilizálása ösztönzéssel (kedvezményekkel) 
 

A befektető vonzás eredményessége növelhető különböző előnyök adásával is: 

 kedvezményes áron telekbiztosítás – olyan esetben, ahol a beruházási terület önkormányzati 
tulajdonban van, vagy 

 adókedvezmények adásával, az iparűzési adó meghatározott idejű csökkentésével vagy 
elengedésével, az ingatlanadó mérséklésével új (munkahelyteremtő) beruházások, atipikus 
foglalkoztatási módok bevezetése, hátrányos helyzetűek foglalkoztatása esetén. 

Fontos, hogy a befektetésből a város által nyert előny (pl. foglalkoztatás javulása) egyensúlyban legyen a 
kedvezményekkel, hogy Balassagyarmat hosszú távon se váljon deficitessé.  
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6.2. AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA SZERVEZETI 
KERETEINEK MEGHATÁROZÁSA 

6.2.1 Az önkormányzati integrált fejlesztések megvalósításához szükséges szervezeti keretek 
kialakítása 
 

Összességében elmondható, hogy Balassagyarmat a 2014-2020 közötti időszakban a regionális operatív 
programok fejlesztési forrásainak hatékony felhasználásával nagymértékű előrelépés érhető el a 
városfejlesztések, különösen a gazdaságfejlesztések terén. A források felhasználásának eredményeként 
várhatóan középtávon az önkormányzat képes lesz – akár a közszféra minimális beavatkozása mellett - 
a magántőke mobilizálásával a város tudatos fejlesztésére. Másrészről várhatóan egyre több, a 
magántőke koordinációjával és bevonásával lezajló, megtérülő tevékenységeket finanszírozó projekt 
valósítható majd meg, különösen a gazdaságfejlesztés, azon belül az ipari vállalkozások, a hozzá 
kapcsolódó beszállítói hálózat és a turizmus fejlesztés területén.  
Tekintettel arra, hogy az ITS, és az akcióterületi terv megvalósításának felelőssége az önkormányzaté, 
szükséges az új fejlesztési rendszereknek és pályázati elvárásoknak megfelelően a már működő 
Balassagyarmati Városfejlesztő Kft bevonása a megvalósításba. 
 

6.2.2 A megvalósítás intézményrendszere 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata létrehozta a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft-t a stratégiai célok 
elérését szolgáló komplex városfejlesztési akciók előkészítésére és megvalósítására.  
A városfejlesztő társaság az Önkormányzat projekt menedzsment szervezete. 
A társaság a városfejlesztési akciók előkészítését és megvalósítását végzi. A városfejlesztő társaság az 
önkormányzat nevében és számlájára, az önkormányzat felhatalmazása alapján, annak irányításával és 
ellenőrzésével, de piaci szereplőként, és egy piaci szereplő rugalmasságával tudja végrehajtani a 
városfejlesztési akciótervekben meghatározott önkormányzati városfejlesztési elképzeléseket.  
A városfejlesztő társaság tevékenységi köre 
A fejlesztő társaság az alábbi fő feladatokat látja el a felsoroltak értelemszerű alkalmazásával, az egyes 
városfejlesztési akciók természetéhez és tartalmához igazodva. Az alábbi séma a szervezetek kapcsolati 
rendszerét szemlélteti. 
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6.3 TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI JAVASLATOK 
 

A településközi koordinációban két szervezetnek van közvetlen szerepe: 
-- a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásának és  
-- az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulásnak. 

A Kistérségi Többcélú Társaság megszűnő félben van a járási szervezetek megalakulásával 

A Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulás feladatai: 
-- a programok tervezése és előkészítése. Ennek során számba veszi, hogy  

a. milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához,  
b. fel méri, hogy milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és 

működtetése indokolt,  
c. felkutatja szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat,  
d. megvizsgálja, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges eljárása 

és módozata lehetséges, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival,  
e. feltárja, hogy a tervezés során a társulás települései és más érintettek érdekviszonyait milyen 

módon lehet összehangolni,  
f. számba veszi az egyes programok tervezésénél a lehetséges együttműködők teljes körét;  

-- a Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során:  
a. figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a 

szükséges hiánypótlásokat teljesíti),  
b. gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések 

megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről,  
c. intézkedik a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a 

pályázatok lebonyolításáról;  
-- a Társulás koordináló feladatkörében egyrészt az adott cél megvalósulásáig, másrészt, ha az adott 

tevékenység folyamatos működtetést igényel, valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi;  
-- a Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:  

- komplex módon elemzi a végrehajtást a cél megvalósulása szempontjából,  
- a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása céljából 

- a Társulás Tanácsát – munkaszervezete útján – összefoglaló elemzéssel és javaslattal 
tájékoztatja;  

-- a döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist, annak kialakításáig a 
Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői közreműködésével kell az elemzéshez szükséges 
adatbázist összegyűjteni.  

A kistérség azonos a járás területével. A járáshoz tartozó települések száma Balassagyarmattal együtt 
29. 
 

Az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás feladatai 
A Társulás 1996 májusában alakult. Munkáját, feladatát a térségben működő szervezetek aktuális 
helyzetéhez, igényeihez és lehetőségeihez igazítja.  
Az elmúlt években több program is indult a civil szervezetek megerősítésére. Az egyik ilyen volt a 
"Közösségi kezdeményezések", a másik a "Közkincs kerek asztalok". Mindkettő célja a helyi közösségek 
és kezdeményezések megismertetése, megerősítése és népszerűsítése. A projekteknek köszönhetően 
elindult a térségben való együttgondolkodás, a jövőtervezés és a közös forrásteremtés. A programok 
középpontjában egy "műhely" jelleggel működő szakmai tapasztalatcsere áll, mely szervezeteknek, 
magánszemélyeknek, közösségi embereknek, intézményeknek, különféle szakembereknek kínál 
rendszeres találkozási lehetőséget.  
A legszorosabb együttműködések a turizmus, a vidékfejlesztés, a környezetvédelem terén alakultak ki a 
szervezeteink között.  
Ezért az ITTT célként tűzte ki, hogy a térségben aktívan működő, Európai Uniós kapcsolatokkal 
rendelkező civil szervezeteivel közös projektet dolgoz ki.  
A Társulás elnöke Balassagyarmat polgármestere Medvácz Lajos 
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6.4 MONOTORING RENDSZER KAILAKÍTÁSA (output és eredményindikátorok meghatározása az 
egyes akcióterületei beavatkozásokra és az integrált településfejlesztési stratégia intézkedéseire, 
a fejlesztési célok és indikátorok közötti összefüggések) 
 

6.4.1. Az ITS monitoringja 
 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósulását folyamatosan nyomon kell követni, hogy a 
kívánt ütemben és mértékben teljesülnek-e a benne kitűzött célok. 
A célok nyomon követése, a monitoring legfontosabb feladata: 

-- Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen mértékben halad az ITS 
célkitűzéseinek teljesítése, eltérés esetén be kell avatkozni, illetve a kívánt cél érdekében 
módosítani kell eszközöket. 

-- Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait és ezt szükség esetén az ITS-ben is 
megjeleníteni. 

-- Elemezni kell a végrehajtás eredményeit, különös tekintettel a pályázati úton megvalósított 
fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására. 

-- Éves jelentést kell készíteni az elvégzett feladatokról, az ITS megvalósulásának előrehaladásáról. 
A monitoring feladatok elvégzésének felelőse az Önkormányzati Képviselő-testület Városfejlesztési 
Bizottsága. 
A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a településrendszeresen megjeleníti saját 
honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart fenn. 
Emellett. a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan közreműködő partnerek 
részétre számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs lehetőséget biztosít az ITS 
előrehaladásának tárgyában. A képviselőtestület évi egy alkalommal nyilvános közmeghallgatást tart az 
ITS megvalósításának előrehaladásáról. 
 
6.4.2. Akcióterületek monitoringja 
 

Az akcióterületek célkitűzéseinek megvalósulását monitoring mutatók segítségével kell folyamatosan 
figyelni, hogy a program megfelelő ütemben, megfelelő hatékonysággal kerül–e végrehajtásra, valamint 
biztosítja-e a kitűzött célok elérését. 
A monitoring tevékenység felelős szervezete a városfejlesztési bizottság. A bizottság feladata, az 
akcióterületenként megjelölt indikátorok, ellenőrzési pontok segítségével ellenőrizni a projekt eredményeit 
és hatásait, illetve jelentős eltérések esetén vizsgálja annak okait, és szükség szerint kezdeményezi a 
program menetébe történő beavatkozást. A városfejlesztési bizottság az egyes célok végrehajtásáért 
felelős szervekkel együttműködik. A tevékenységéről a begyűjtött információk, és a monitoring mutatók 
alapján jelentéseket készít. 
 

VÁROSRÉSZENKÉNTI INDIKÁTOROK 
-- A városközponti A1 (Ipoly-pari utca és Ady Endre utca közötti terület) és A2 (Ipoly-part) akcióterületeken 
végrehajtandó fejlesztések hatása 

Összefoglalva a városközponti területei egységessé és rendezettekké válnak. Az élményteli gyalogos 
terek a városban élők közösségi életét gazdagítani fogják, és ezzel a települési kötődés erősödését 
szolgálják. A városba látogatókra kedvező hatással lesz a kulturált környezet, az akcióterület 
népességmegtartó képessége, társadalmi mutatói javulnak.  
Output indikátorok: 

-- új közútépítések, illetve út felújítások 2800 fm -- TOP 2 indikátoraihoz kapcsolódik; 
-- körforgalmi csomópont építése 1 db – IKOP 3 indikátoraihoz kapcsolódik; 
-- parkolók építése 430 fh -- TOP 2 indikátoraihoz kapcsolódik; 
-- zöldfelületek felújítása, illetve létesítése 50 000 m2-- TOP 2 indikátoraihoz kapcsolódik;  

-- védőfásítás 2500 fm – KEHOP 1 indikátoraihoz kapcsolódik; 
-- Ipoly holtág rekonstrukció 1500 fm – KEHOP 3.21 indikátoraihoz kapcsolódik;  
-- épület felújítások és épületek bővítése 5700 m2– TOP 1.1 indikátoraihoz kapcsolódik; 

-- új építési területek kialakítása 10 000 m2. – TOP 1.1 indikátoraihoz kapcsolódik; 

-- Városi Piac felújítása – TOP 3 indikátoraihoz kapcsolódik; 

-- társasházak felújítása 100 lakás – TOP 5.3 indikátoraihoz kapcsolódik; 

-- Vármegyeháza homlokzat-felújítása, és inkubátorház létesítése – TOP 1.1, 5.4, GINOP 
1 indikátoraihoz kapcsolódik; 

-- új sportpályák létesítése 2 db -- TOP 4 indikátoraihoz kapcsolódik; 
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Eredmény indikátorok: 
-- a történelmi városrészek az átmenő gépjárműforgalomtól mentesülnek, 

forgalomcsillapított zóna alakul ki, 
-- az intézmények korszerűbbé válnak, és megjelenésükben is megújulnak, 
-- az intézményi ellátottság gazdagodik, 
-- rekreációs területek épülnek ki a belsővárosrészek közelében és a természetes 

környezettel érintkezően, 
-- a zöldfelületek, vízfelületek bővülnek, 
-- a parkoló ellátottság megfelelő lesz, 
-- vállalkozási építési lehetőségek teremtődnek. 

Hatásindikátorok: 
-- a városközpontzaj és porterhelése csökken a forgalom-csillapítások következtében. 
-- a városközpont területei egységessé és rendezettekké válnak, 
-- az újonnan kialakuló gyalogos terek a városban élők közösségi életét gazdagítani 

fogják, és ezzel a települési kötődés erősödését szolgálják, 
-- a városba látogatókra kedvező hatással lesz a kulturált környezet, az városközpont 

népességmegtartó képessége, társadalmi mutatói javulnak,  
-- vendégéjszakák száma 1000 lakosra 250-ra emelkedik (2001-ben 699, 2012-ben 178 

volt) 
-- a külföldi vendégek aránya a vendégéjszakákon belül eléri a 15%-ot (2001-ben 5%, 

20102- 
-- a Városközpont jelenlegi népességszáma hosszútávon stabillá válik, a jelenlegi 3539-

ről nem csökken 3300 alá,  
-- a fiatalok népességaránya a városi átlagnál valamivel kedvezőbbé válik (a városi átlag 

12,6%), a fejlesztési beavatkozások hatására 2020-ra a fiatalok aránya kissé 
emelkedni fog (13%-ra), 

-- az alacsony komfort-fokozatú lakások aránya 6,3%-ról 3,0% ra csökken 
-- az alacsony iskolázottak száma tovább fog csökken 17,9%-ról 12,0 %-ra;  
-- a felsőfokú végzettségű lakósok száma tovább fog emelkedni 15,7%-ról 20%-ra, 
-- a foglalkoztatottak arányában jelentősebb változás prognosztizálható, elsősorban az új 

munkahelyek teremtésével a jelenlegi 57,2%-ról 65%-ra. 

-- Az Észak-Nyugati városrész B1 (Madách ligeti lakótelep) és B2 (Süvöltői új templom melletti) 
akcióterületeken végrehajtandó fejlesztések hatása 

Összefoglalva a városrész társadalmi problémáinak enyhülni fognak, a hátrányos, társadalmilag 
leszakadó rétegek életkörülményei javulnak a környezeti állapotok javításának hatására. Ezen utóbbin 
belül a Madách ligeti lakótelep komplex rehabilitációja, a zöldfelületek bővítése, a használaton kívüli, vagy 
alulhasznosított terültek rendezése rekreációs funkciók betelepítés fog segíteni. 
Output indikátorok: 

-- lakóépületek rehabilitációja 432 db – TOP 3 indikátoraihoz kapcsolódik; 

-- útburkolatok felújítása 7200 m2, – TOP 2 indikátoraihoz kapcsolódik; 

-- zöldfelületek felújítása, illetve új zöldfelületek telepítése 20 000 m2 – TOP 2 
indikátoraihoz kapcsolódik; 

-- rekreációs létesítmények létesítése 4 db – TOP 2.1 indikátoraihoz kapcsolódik; 

Eredmény indikátorok: 
-- a lakótelep felújításra kerül, a lakóépületek hőszigetelése és gépészeti korszerűsítése 

megtörténik, 
-- az útburkolatok megújulnak, 
-- az intézményi ellátottság gazdagodik, 
-- a zöldfelületek jelentősen bővülnek, 
-- a parkoló ellátottság javul, 

Hatásindikátorok: 
-- a városrész jelenlegi heterogén jellege enyhülni fog, környezeti állapotát tekintve 

egységesebbé és rendezettebbé válik.  
-- a városrész jelenlegi népességszáma 2020-ra stabillá válik, (a jelenlegi népesség szám 

megmarad);  
-- a fiatalok népességaránya a fejlesztési beavatkozások hatására 2020-ra 13,5%-ra 

emelkedni fog a jelenlegi 13%-ról; 
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-- az alacsony komfort-fokozatú lakások aránya 2,8%-ról 2,0% ra csökken 
-- az alacsony iskolázottak száma tovább fog csökken 16,6%-ról 12,0 %-ra;  
-- a felsőfokú végzettségű lakósok száma tovább fog emelkedni 15,7%-ról 20%-ra, 
-- a foglalkoztatottak arányában jelentősebb változás prognosztizálható, elsősorban az új 

munkahelyek teremtésével a jelenlegi 51,1%-ról 65%-ra. 

-- Az Észak-Keleti városrész C1 (Nógrádi Sándor lakótelep) akcióterületen végrehajtandó fejlesztések hatása 

Összefoglalva a városrész társadalmi problémái enyhülni, a hátrányos, társadalmilag leszakadó rétegek 
életkörülményeinek javulni fognak elsősorban a környezeti állapotok javításával. Ezen utóbbin belül a 
Nógrádi Sándor lakótelep komplex rehabilitációja, a zöldfelületek bővítése, a használaton kívüli, vagy 
alulhasznosított terültek rendezésével és városlakók számára életkörülményeket javító települési funkciók 
betelepítésével.  
Output indikátorok: 

-- lakóépületek rehabilitációja 432 db – TOP 3 indikátoraihoz kapcsolódik; 
-- óvoda korszerűsítés és kapacitásbővítés, – TOP 1.4 indikátoraihoz kapcsolódik; 
-- útburkolatok felújítása 7200 m2 – TOP 1.4 indikátoraihoz kapcsolódik; 

-- zöldfelületek felújítása 5000 m2 – TOP 2 indikátoraihoz kapcsolódik; 

Eredmény indikátorok: 
-- a lakótelep felújításra kerül, a lakóépületek hőszigetelése és gépészeti korszerűsítése 

megtörténik, 
-- az útburkolatok megújulnak, 
-- az intézményi ellátottság javul, 
-- a zöldfelületek biológiai hatékonysága javul, 

Hatásindikátorok: 
-- a városrész környezeti állapot javulni fog , 
-- a városrész jelenlegi népességszáma 2020-ra stabillá válik, gyakorlatilag a jelenlegi 

népesség szám megmarad (5837-ről 5800-ra várható);  
-- a fiatalok népességaránya nem változok, 13,5%/ marad, 
-- az alacsony komfort-fokozatú lakások aránya 2,0% marad, 
-- az alacsony iskolázottak száma tovább fog csökken 11,0%-ról 10,0 %-ra;  
-- a felsőfokú végzettségű lakósok száma tovább fog emelkedni 17,7%-ról 20%-ra, 
-- a foglalkoztatottak arányában jelentősebb változás prognosztizálható, elsősorban az új 

munkahelyek teremtésével a jelenlegi 60,2%-ról 65%-ra. 
 

-- A Déli városrész D1 (Spriga domb és környéke) és a D2 (új gazdasági területek) akcióterületein 
végrehajtandó fejlesztések hatása 

Összefoglalva a városrész társadalmi problémái enyhülni, az életkörülményeik javulni fognak elsősorban 
a pihenési célú és az új lakóterületek fejlesztésével. Legjelentősebb változást a gazdasági terültek 
nagyarányú kibővítése fogja jelenteni, mert várhatóan a munkahelyek száma megnövekszik és ezzel a 
városban a foglakoztatási szint emelkedni fog.  
Output indikátorok: 

-- új lakótelkek kerülnek kialakítása 5,5 ha-on, – TOP 3.2 indikátoraihoz kapcsolódik; 
-- közpark létesül a meglévő erdőterületek felújításával 10 ha, – TOP 3.2 indikátoraihoz 

kapcsolódik;.3 
-- pihenési célú létesítmények telepítése 3 db, és 1,5 km hosszú tanösvény – KEHOP 3.3 

indikátoraihoz kapcsolódik; 
-- gazdasági területek előkészítése 222 ha, – TOP 1.1 indikátoraihoz kapcsolódik; 
-- a börtön kitelepítéséhez terület előkészítés 9 ha – TOP 1.1 indikátoraihoz kapcsolódik; 
-- új út épül 29 400 m2 – TOP 1.1, 1.3 indikátoraihoz kapcsolódik; 

-- lakóterülethez kapcsolódó közpark létesítése 7000 m2 – TOP 3.2 indikátoraihoz 
kapcsolódik; 

Eredmény indikátorok: 
-- új színvonalas kertvárosias lakóterület épül ki, 
-- a gazdasági terülteket feltáró új úthálózat épül ki, 
-- az új gazdasági terültek épülnek ki, a lakóterületeket nem zavaró égtáj irányában, 
-- a városrész rekreációs, pihenési lehetőségei kedvezőbbé válnak, 

Hatásindikátorok: 
-- a városrész környezeti állapot javulni fog, 
-- a város egészének munka-ellátottsági lehetőségei jelentősen javulni fognak, 
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-- a fiatalok megtartásának és letelepedésének esélyei megnövekednek, 
-- a városrész jelenlegi népességszáma 2020-ra stabillá válik, gyakorlatilag a jelenlegi 

népesség kissé növekedni fog (4875-ről 5000-ra várható);  
-- a fiatalok népességaránya nem változok, 11,5%-ról 12% növekszik, 
-- az alacsony komfort-fokozatú lakások aránya 3,4%-ról 2%-ra csökken, 
-- az alacsony iskolázottak száma tovább fog csökken 7,3%-ról 5,0 %-ra;  
-- a felsőfokú végzettségű lakósok száma tovább fog emelkedni 19,6%-ról 25%-ra, 
-- a foglalkoztatottak arányában jelentősebb változás prognosztizálható, elsősorban az új 

munkahelyek teremtésével a jelenlegi 56,9%-ról 65%-ra. 
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7. KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
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7.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 

Balassagyarmat fontos külső közúti hálózati kapcsolatait a 22. számú főút és a Szlovákia felé vezető közúti 

híd képezi jelenleg. A régi Kóvári híd helyén tervezett új közúti híd a Szlovákiai R3 és R7 autópályák, 

valamint a magyar oldalon megépülő M2 autópályák üzembe-helyezése után a 22. számú főút nyugati 

szakaszának jelentősége megnő. 

Az iparterületi utak építésével megkezdődött a déli elkerülő út megvalósítása, ami jelentősen csökkenti a 

belterület (az Ipoly-parti utat is beleértve) teherforgalmát. A 22. számú főút keleti elkerülő szakaszának 

megépítése a Szlovákia irányú teherforgalmat is a városon kívül vezeti az iparterületek felé, a jelenlegi 

határátkelőhely felöl. 

A vasúthálózati kapcsolatai változatlanok maradnak. 

A kerékpárút-hálózat fejlesztése kelet-nyugati és észak-déli irányban is fontos változás lesz a szomszédos 

magyarországi és szlovákiai települések felé. 

7.2 Közúti közlekedés 

A 2014-2020 közötti időszak tervezett közlekedés fejlesztési szándékai az úthálózat bővítésével a város 

tehermentesítését és az iparterületek kedvezőbb közúti megközelítését fogja eredményezni. A főbb 

tervezett fejlesztések az alábbiak: 

-- 22. sz. főút keleti tehermentesítő szakaszának megépítése, 

-- az új Kóvári közúti híd megépítése, 

-- a nyugati iparterület tehermentesítő útjának megépítése az Algőver Mihály utca – Határőr utca – Horváth 

Endre utca – Fáyi András utca nyomvonalon, 

-- a keleti tehermentesítő út megépítése a Szügyi út és a Rákóczi fejedelem út között, 

-- iparterületi feltáró-út építése a Csesztvei út és a Szügyi út között, 

A 22. sz. főút 11+880 km. szelvénye és a 21128 jelű Csesztvei bekötő út között kb. 3 km hosszon a régi 

közút kiépítésével kedvezőbben tárható fel a Balassagyarmat és Szügy közötti nagy kiterjedésű gazdasági 

terület a Csesztvei úton keresztül. 

-- a 2108. ök. út Kossuth Lajos utca szakaszának kiváltása a Hunyadi utca – Bartik Frigyes utca 

felhasználásával, 

-- új körforgalmú csomópontok építése a Kóvári út – Ady Endre utcánál: a 22. sz. főút keleti elkerülő 

szakaszán, a töltő állomásnál; a Patvarci út és a keleti elkerülő út keresztezésénél; a Szügyi út és a keleti 

elkerülő út találkozásánál; az új Kóvári közúti híd csomópontjánál. 

-- a Rákóczi fejedelem út forgalomcsillapításának folytatása a Teleki utca és a Hunyadi utca között, 

-- a kelet nyugati és az észak déli kerékpárutak megépítése, 

-- a Ligeti Lajos gyalogossétány megépítése az Ipoly-part és a vasútállomás között, 

-- parkolóhelyek építése a volt autóbusz-pályaudvar helyén; a Rákóczi fejedelem út és a Deák Ferenc utca 

között; a piac mellett; stb. 

 

7.3 Közösségi közlekedés 

A közösségi közlekedésben lényeges változás nem lesz. A helyi és a helyközi közösségi közlekedés jól 

működik a korszerű új autóbusz pályaudvart a város északi részén a közelmúltban adták át. A színvonal 

javítása érdekében a megállóhelyeknél esőbeállókat kell elhelyezni. Hiányzik a menetrend szerint 

autóbusz-közlekedés Szlovákia felé. Ezt a hiányosságot pótolni kell.  

A vasúti közlekedés színvonalát javítani kell. Új megálló létesítendő a kórháznál és az Ipari Parknál. 

Fontos a vasútvonal és a vasútállomás átfogó rekonstrukciója. Új labirint gyalogos átjáró létesítendő a 

Rózsa utcánál. 

 

7.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A Szlovákiába vezető közúti híd mellett van kb. 150 m hosszú kerékpárút kiépítve. Ez a jelenlegi 

„kerékpárút hálózat a városban”. Az Aszódi út mellett a belterület határáig Szügy közigazgatási területén 

van túlzott igénnyel kiépített kerékpárút. A hiányzó hálózat pótlására egy kelet-nyugati és egy észak-déli 

kerékpárút létesítését tervezik.  

Kelet—nyugati kerékpárút 
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A 22. sz. főút Rétság irányéból érkező a Kóvári útnál a Strand mellett tér el a közúttól és halad tovább a 

vasút északi oldalán. A Sántha Kálmán utcáig és a Kórház keleti oldalán északra haladva éri el a főút 

jelenlegi nyomvonalát és vezet tovább Szécsény felé. 

Észak –déli kerékpárút 

Ez a kerékpárút a kész szügyi szakasztól halad a város belterületi határáig. Onnan a Szügyi út Gárdonyi 

Géza utca – Pozsonyi utca- MÁV labirint átjáró – Temető utca – Dózsa György utca- Rákóczi fejedelem 

út – Árpád utca – Béke utca – Mikszáth Kálmán utca – szlovákiai útvonal. Ez a kerékpárút kapcsolatot 

teremt a déli iparterület felöl az autóbusz-pályaudvar az Ipoly menti rekreációs terület, a TESCO, és 

Szlovákia felé, a munkaerő számára olcsó közlekedési kapcsolatot biztosítva a szomszédos ország felé. 

A kerékpározás szempontjából kiemelt szerepe van a Rákóczi fejedelem útnak, ugyanis a város 

közlekedési súlyvonala mentén halad. Célszerű ezt az útvonalat kerékpárúttal követni. A meglévő és 

tervezett forgalomcsillapított területen ki lehet úgy jelölni a kerékpározás haladási irányát, hogy ne zavarja 

a díszburkolaton közlekedő gyalogosokat. Erre példa budapesti Kossuth téren és a Gödöllői Fő téren 

átvezetett kerékpárút. 

 
 

Térségi úthálózat-fejlesztés 
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Az ITS-ben szerepeltett, 2014-2020 közötti lehetséges projektek megvalósulása estén kialakuló közlekedési hálózat 

A Rákóczy fejedelem úti kerékpárút megvalósítása esetén a Bajcsy Zsilinszky Endre utcán és Hétvezér 
utcán keresztül célszerű összekötni a vasút mellet létesítendő kerékpárúttal. 
A kerékpárút kialakítása különféleképpen lehetséges: 

 önálló kerékpárút 

 kétoldali kerékpársáv 

 csillapított forgalmú terület 

 kisforgalmú lakóutca 

 „nyitott” kerékpársáv 

 stb. 

A Fő utcai forgalom csillapított terület gyalogosok számára nagyvonalúbb lesz. Az Ipoly-parttól a strand 
melletti gyalogos sétány a Ligeti Lajos utca mentén a Kecske ligeten keresztül, a Benczúr Gyula utcán a 
vasútállomásig tart. 
 
7.5 Parkolás 
A parkolási igények jobb kielégítésére a közelmúltban megépítették az Óváros térig fizető parkoló helyet. 

 A meglévő belvárosi parkolóhelyek keretén belül kiépítendők a következő fontosabb 

parkolóhelyek: 

 A volt autóbusz pályaudvar helyén 100 parkolóhely 

 A Rákóczi Fejedelem út – Deák Ferenc utca- Teleki utca között 170 parkoló hely 

 Városi piac mellett 50 parkolóhely 

 Sportterület bejáratánál 50 parkolóhely 

 Új parkolóhely a Hunyadi utca- Dózsa György utca közötti lakónegyedben stb. 
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A gépkocsiállomány és a parkolási igények növekedni fognak. A rendelkezésre álló hely változatlan 
marad. A feszültségek oldására később be kell vezetni, a belvárosban a fizető parkolás rendszerét. 
 

 

Átnézeti helyszínrajz a 22. sz. főút és a 21128 jelű bekötő út Érsekvadkert, és Csesztve térségében, 

Balassagyarmat jobb teherforgalmi kiszolgálása érdekében. 
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MELLÉKLETEK 
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1. Számú melléklet: Az előzetes államigazgatási vélemények  
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2. sz. mellékletek: Emlékeztetők 
 

 
EMLÉKEZTETŐ 

BALASSAGYARMAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSÉNEK INDÍTÓ 

SZAKMAI EGYEZTETÉSÉRŐL 

Jelen voltak: -- Medvácz Lajos polgármester (Balassagyarmat Önkormányzat), 
-- Csach Gábor alpolgármester (Balassagyarmat Önkormányzat), 
-- Oravecz István ügyvezető (Balassagyarmat Önkormányzat), 
-- Mega György osztályvezető (Balassagyarmat Önkormányzat), 
-- Nagy Ágnes ügyvezető, felelős vezetőtervező (VÁTERV95 Kft), 
-- Mezey András vezetőtervező (VÁTERV95 Kft), 
-- Molnár Attila ügyvezető igazgató, vezetőtervező (VÁTERV95 Kft). 

Az egyeztetés időpontja: 2015 02. 04. 
Az egyeztetés helyszíne: Balassagyarmat Önkormányzat hivatalos helysége 
 
 
1. A jelenlévők a bemutatkozást követően 

-- áttekintették a tervezés egyeztetés folyamat legfontosabb lépéseit és időpontjait; 
-- áttekintették az adatkérés és a települési kérdőív adatszolgáltatási feladatait és a még hátralévő 

teendőket; 
-- a korábbi (2008 évi) IVS-ben kitűzött fejlesztési feladatok megvalósulását. 
 

2. Az önkormányzat képviselői megállapították, hogy a legutóbbi településfejlesztési koncepció 1999-ben 
készült és elavult. A BM feladatfelmerésében jelezték az új fejlesztési koncepció készítésének 
szükségességét. Ennek ellenére nem került bele a feladatok kiírásába.  
A tervezők jelezték, hogy ilyen feladatra nem kaptak megbízást. 
Az Önkormányzat vállalta, hogy ismételten jelzi a problémát a BM felé. 
 

3. Az Önkormányzat képviselői részletes tájékoztatást adtak a város adottságairól, sajátságairól, 
problémáiról és fontosabb fejlesztési céljairól. 

 
4. Az Önkormányzat képviselői tájékoztatást adtak arról, hogy az eredeti településrendezési tervek 1999-

ben készültek. Azóta sokszorosan módosították, de a módosításokat nem vezették át az eredeti tervi 
állományba. Az elmúlt év végén megbízást adtak a tervek összedolgozására, melyet ez év március 
végén tudnak átadni. A tervezők kérték, hogy akár munkaközi állapotban, de március elején kaphassák 
meg, mert a vizsgálati határidő március 16. 

 
5. A tervezők kérték a digitális alaptérképi állomány átadását. Az Önkormányzat képviselői aggályosnak 

érezték az átadást, mert a Földhivatal kikötötte, hogy az csak a településrendezési célokra használható 
fel. Az akadályok elhárításának szükségességét állapították meg a jelenlévők  

 
6. A jelenlévők megállapodtak, hogy az VÁTERV95 ftp tárhelyére (ftp://vat-

ftp:97FpWQx85@ftp.datatrans.hu/) teszik le az adatbekérés és a települési kérdőívre adott válaszokat, 
valamint az egyéb fontosnak ítélt információs anyagokat. 

 
Az emlékeztetőt összeállította Molnár Attila 
  

ftp://vat-ftp:97FpWQx85@ftp.datatrans.hu/
ftp://vat-ftp:97FpWQx85@ftp.datatrans.hu/
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EMLÉKEZTETŐ 

BALASSAGYARMAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐKÖZI 

SZAKMAI EGYEZTETÉSÉRŐL 

Jelen voltak:-- Medvácz Lajos polgármester (Balassagyarmat Önkormányzat), 
-- Oravecz István városi koordinátor (Balassagyarmat Önkormányzat), 
-- Molnár Attila ügyvezető igazgató, vezetőtervező (VÁTERV95 Kft). 
-- Nagy Ágnes ügyvezető, felelős vezetőtervező (VÁTERV95 Kft), 
-- Mezey András vezetőtervező (VÁTERV95 Kft), 

Az egyeztetés időpontja: 2015 03. 11. 
Az egyeztetés helyszíne: Balassagyarmat Önkormányzat hivatalos helysége 
 
 
1. A jelenlévők  

-- áttekintették a tervezés menetét, jelenlegi állapotát, a vizsgálatok készültségi fokát; 
-- a még hiányzó önkormányzati adatokat megkérték, ill. megadták,  
-- a vizsgálatok alapján körvonalazódó problémákat és fejlesztési lehetőségeket megbeszélték. 
 

2. Az önkormányzat képviselője megállapította, hogy a településfejlesztési koncepcióval kapcsolatosan 
előrelépés nem történt, jelen tervezés keretében nem készül, megbízást a tervező nem kapott rá. 
 

4. A jelenlévők megállapították, hogy az önkormányzat és a tervezők közötti információcsere folyamatos 
és problémamentes az ART VOTÁL tárhelyére, illetve a VÁTERV95 tárhelyére feltett anyagokkal, ill. 
közvetlen e-mail kapcsolattal. 

 
Az emlékeztetőt összeállította Molnár Attila 
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EMLÉKEZTETŐ 

BALASSAGYARMAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJESZTÉSI STRATÉGIÁVAL KAPCSOLATOS 

WOKSHOP-RÓL 

Jelen voltak: a melléklet jelenléti ív szerint 

Az egyeztetés időpontja: 2015 05. 07. 
Az egyeztetés helyszíne: Balassagyarmat Önkormányzat hivatalos helysége 
 
1. A tervezők bemutatták a javasolt fejlesztési célokat és a javasolt akcióterülteket. 
2. A jelenlévők közül az alábbi hozzászólóság hangzottak el: 

-- Karaba Tamás részéről: 
- Hangsúlyozza, hogy a városnak van egy vidéke és a vidéknek van egy városa. Ez több mint 

kistérség ez agglomerációs térség. 
- A 2000-es években megépült elkerülő út az Ipolytól elvágta a várost. 
- A Felvidéki kapcsolatok fontosságára hívja fel a figyelmet. A városnak jeleznie kell, hogy számit 

ezekre a településekre. (kereskedelemben, munkahely kínálatban, rekreációban.  
- Ne legyen az anyagban hangsúlyozva a Nógrád- Salgótarján urbanisztikai folyosó, akkor sem, ha 

az országos tervekben így van. 
- A Kóvári hidat újra kellene építeni, és a korábbi közlekedési kapcsolatot kellene déli irányból 

működőképessé tenni. 
- Lakóterület ne legyen az Ipoly-parti terülten. 
- A 2014-évi adatok sokkal kedvezőbbek a 2011 évi adatoknál. Azokat kellene felhasználni. 

-- Dr Ádám György részéről: 
- A vízproblémára hívja fel a figyelmet. Vissza kellene tartani a Kárpátok felöl érkező vizeket és hogy 

hasznosítani lehessen. Duzzasztott tófelülteket kellene növelni, melyek rekreációs célokra 
hasznosíthatók, de a helyi klíma javítását is szolgálnák. 

-- Palócságért Alapítvány részéről: 
- A Megyeházának vissza kellene adni a korábbi szerepet, 
- Az Ipoly Szállót megvette egy vállalkozó, és ezzel talán változás fog bekövetkezni a kereskedelmi 

szálláshely ellátottságban. 
- Víztározót terveztek az Ipolyra, mely egyelőre fiókban van. 
- A hajléktalan szállón középkorú állapotok vannak. 
- A Kóvári híd építését szorgalmazza, és legyen súlykorlátozás nélküli. 
- Az Ipoly-parton vizsgálni kellene a lakóterületek kijelölésének lehetőségét.  

-- Csach Gábor alpolgármester részéről: 
- A vizsgálati anyagban sok javítani valót talált. 
- Az északi elkerülő utat nem kell továbbvezetni, mert Natura 2000 területeket érintene. 
- A déli iparterületi út 22. sz. útra való kikötését a javaslat szerint nem tartja megvalósíthatónak a 

kanyarodó iparvágány miatt. 
- Balassagyarmatnak nem volt soha kapcsolata Salgótarjánnal. 
- Az Újkovári hidat fontosnak tartja. 
- A városba északi irányból érkező forgalom nem nagy, a jelentős forgalom délről, a Csesztvei úton 

érkezik. 
- Településrendezési terveken feleslegesen sok erdőterület van jelölve. 
- A határon átnyúló agglomerációt fontosnak tartja. 

3. A hozzászólók megígérték, hogy írásos véleményt is adnak. 
 
Az emlékeztetőt összeállította Molnár Attila 
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3. számú melléklet: Egyeztetési dokumentációra érkezett vélemények táblázatos összefoglalása 

sor-
szám 

véleményt adó szervezet 
megnevezése 

vélemény összefoglalása tervezői válaszok 

1.  Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság 

-- Az elektronikus és hírközlési 
szakági anyag nem felel meg a 
14/20103. (IX.25.) NMHH rendelet 
26.§ -ában foglaltaknak, így 
véleményt nem tud adni. 

-- A vizsgálati anyag tartalmazza a 
hírközlési munkarészt. A stratégia 
miatt nem kell az ott leírtakon 
véáltoztatni. 

2.  Polgárok Balassagyarmatért és a 
Palócságért Alapítvány 

1. Általános észrevételek: 
-- Kiemeli, hogy Nógrád megye és 
Balassagyarmat térsége aprófalvas 
természeti és építészeti örökségben 
gazdag térség. 
-- A város és térséges 
érdekérvényesítő képessége 
alacsony. 
-- Komplexen kell kezelni a határon 
innen és a határon túli 
agglomerációs körzetek problémáit. 
-- Törekedni kell, hogy 
Balassagyarmat régiós vezető 
szerepének felvállalására és ez 
alapján kell felvázolni a rövid, a 
közép és hosszútávú 
célkitűzéseket. 
-- Az M2 autópálya teljes értékű 
kiépítése szükséges. 
-- Az Ipoly-partot északról elkerülő 
út már megépítésekor súlyos hiba 
volt. Kiemelt cél a Kóvári híd 
megépítése. Szükségesnek tartják 
az Ady Endre úti körforgalmú 
csomópont megépítését. 
-- A déli tervezett út 
tehermentesítésre nem alkalmas. 
Súlyos hiba lenne a teherforgalmat 
a lakóterültek határán vezetni. Az út 
elvágná a lakóterületeket az 
üdülőterületektől. 
Az út teherforgalom nélkül 
megfelelő lenne. Ez esetben 
egyetértenek az Algőver utcai 22. 
sz. úti kikötésével. Az elkerülő út 
kiépítését a 22. sz. úttal kialakuló 
csomópontig nem tartják 
szükségesnek. 
-- A város déli és szűgyi 
iparterületinek feltárását 
Érsekvadkert irányából javasolja. 
Ennek az útnak az M2-el való 
csatlakozása oldja meg 
Balassagyarmat teherforgalomtól 
való tehermentesítését. 
-- Az Ipolypart használata nincs 
megfelelő súllyal kezelve. 
Biztosítani kell a lakók lejutását a 
folyóhoz. A kialakult sportterületek 
nem tisztelték a kialakult 
városszövetet. A tervezett 
lakóterület nem tiszteli a természeti 
örökséget, mert a volt vízmederre 
épülne ki. 
A Madách utcai híd tengelyébe 
átgondolatlanul került az új 
sportpálya. 
Az új bevásárlóközpont helye 
megfelelő, kialakítása azonban 
nem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- A Kóvári híd szerepel a projektek 
között.  
Az Ady Endre úti körforgalmú 
csomópont építése a projektek között 
szerepel. 
 
-- Elsősorban a hiányzó fejlesztési 
koncepció és a településrendezési 
terv keretében lehet ezeket a 
problémákat vizsgálni és 
megnyugtatóan tisztázni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- Az Ipolypart önálló akcióterületként 
szerepel a programban. 
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A régi medret rehabilitálni kell. 
Sétány kiépítése fontos az Óváros 
és a folyópart között. 
Az autóbusz-pályaudvar és az 
elkerülő út ny-i csomópontja közötti 
területre átfogó hasznosítási 
fejlesztési tervet szükséges 
készíteni. A terület alkalmas egy 
rendezvényközpont kialakítására. 
Talán lehetőség lenne a megépült 
elkerülő úton zöldátvezetés 
kialakítására. 
-- Az Ipoly-partfejlesztése generálni 
fogja a történelmi városmag 
fejlődését is. 
-- A Vármegyeháza megfelelő 
hasznosítása elengedhetetlen 
(konferencia, szálloda, kulturális 
központ lehetne). 
-- A Fegyház és Börtön épülete 
történeti ékszer. Kulturális, 
kereskedelmi, turisztikai 
használatára lenne szükség. 
Kapcsolatot teremtene a 
Vármegyeháza és az Óváros 
között. 
2. További észrevételek: 
-- A hajléktalanok ellátása a város 
teherbíró képességét meghaladja. 
Megfelelő súllyal kell kezelni a 
fejlesztési dokumentumban. 
-- Célkitűzésként javasolják a 
helyben előállított termékekre 
alapozott optikai hálózat kiépítését 
a Prysmian MKM gyár és Budapest 
között. Ennek igen erős innovációs 
fejlesztő hatása lenne a 
gazdaságra. 
-- Balassagyarmat középiskolái 
legyenek újra nyitva a felvidéki 
tanulók előtt. (Ez ma csak tandíj 
ellenében lehetséges). Egyetlen 
megoldás a miniszteri meghívó 
levél. Az oktatásfejlesztés 
(cserediák program, ösztöndíjak) 
egy Kárpát medencei befogadó 
középiskola, vagy felsőfokú iskola 
létrehozásához is elvezethet. 
-- A rendezvény és 
konferenciaturizmusra fejlesztésére 
lenne szükség. 
FONTOSNAK TARTJÁK A 
FELSOROLTAK 
MEGJELENÍTÉSÉT AZ ITS-BEN. 

-- A régi meder rehabilitációja szerepel 
a projektek között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- Szerepel a projektek között. 
 
 
 
-- Szerepel a projektek között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- Egyetértünk. 
 
 
 
 
 
 
-- Egyetértünk.  
 

3.  Dr Ádám György Ferenc -- A vizsgálat az orvosi 
egészségügyi alapellátással, sem a 
szervezeti egységekkel, sem a 
működéssel nem foglalkozik.  
A belvárosi orvosi rendelők rossz 
állapotban vannak. Ezeket meg kell 
újítani, mind a felnőtt, mind a 
gyermek, mindaz iskolaorvosi 
rendelőket. Célszerű lenne azokat 
egy új rendelőintézetbe 
összeköltöztetni. 
Javasolja: T1/4 célokhoz: A 
szociális és egészségügyi 
ellátóhálózat minőségi javításához 
a városi orvosi alapellátás végző 

-- Egyetértünk. 
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rendelők áthelyezését és 
fejlesztését. 

4.  Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal 

-- A dokumentációban 
megfogalmazottak honvédségi 
érdekeket nem sértenek. 
Észrevételt nem tesz. 

 

5.  Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

-- Az alábbi változtatásokkal 
egyetért az anyaggal: 
- a vizsgálat 97.oldalánál a tározók 
helyett tárolók szóhasználatot kér. 
- a vizsgálat 104. oldalánál: az Ipoly 
3. vízminőségi osztályba besorolt, 
tűrhető vízminőségű víz. 
megjegyzést kér. 
-- Felsorolja az ITS készítésénél 
érvényesítendő jogszabályokat. 

 
 
-- Javítottuk. 
 
-- Javítottuk. 

6. Nemzeti Közlekedési Hatóság -- Egyetért a dokumentációval. 
Észrevételt nem tesz. Elfogadását 
javasolja. 

 

7.  MÁV Fejlesztési és Beruházási 
Főigazgatóság Hálózatfejlesztés 

-- Vasútfejlesztési terveik között 
nem szerepel a távlati 
közlekedéshálózat fejlesztés 
Balassagyarmaton. 
-- Támogatják új megállóhelyek 
elhelyezését. 
-- Támogatják Ipolyság - 
Drégelypalánk, illetve Ipolytarnóc – 
Kalonda kapcsolatok helyreállítását. 

 

8. Dr Ádám György -- A térség eltartó képességét 
leginkább az ipari termelés 
fejlettsége határozza meg. 
Megállapítja, hogy kevés a műszaki 
értelmiségi. Nélkülük a fejlődés nem 
lehet dinamikus. Ezért javasolja, 
hogy a fiatalok érdeklődését fel kell 
kelteni a természettudományok 
iránt egy tudományos és technika 
háza létesítésével. 

-- Egyetértünk. 

9.  Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Elnöke 

-- ad 30. oldal: Az akcióterületi 
térképi ábrázolásoknál hiányolja a 
távlati közlekedési hálózat 
feltüntetését. 
-- ad. 42-43 oldalak: A Szügy felé 
vezető út menti gazdasági terültek 
bővítésével egyetért. A Patvarc felé 
vezető út menti fejlesztéssel viszont 
nem, mert az ellentétes a megyei 
területrendezési terv 
területfelhasználásával. 
 
 
 
 
 
-- Felhívja a figyelmet, hogy az 
országos és megyei 
területrendezési tervek 
elhatározásait érvényesíteni kell. 

 
 
 
 
-- a Patvarc felé vezető út menti 
fejlesztést nem a megyei terv 
tényleges területfelhasználási foltjai 
alapján kell megítélni, hanem a OTrT 
törvény 6.§ (3) bekezdés előírásai 
alapján. Eszerint a település 
közigazgatási területére vetítve kell a 
követelményeket teljesíteni. Ettől 
függetlenül Szűgy településsel 
közösen az önkormányzat 
kezdeményezi a megyei te v 
területfelhasználásának módosítását. 

10. Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Salgótarjáni Járási Hivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

-- Örökségvédelmi szempontból 
egyetért az anyaggal, kifogást nem 
emel. 

 

11. Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Oktatási, és 
Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály, Építésügyi Osztály  
Állami főépítész nyilatkozata 

-- A stratégiai célok összhangban 
vannak az országos és megyei 
elképzelésekkel. 
-- Hiányolja, hogy nem készült 
vizsgálat a szomszédos települések 
településszerkezeti tervének 
Balassagyarmatot érintő hatásaira. 

 
 
 
-- A vizsgálatokat kiegészítettük. 
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Különösen fontos lenne ez Szügy 
esetében. 
-- Elírásokra hívja fel a figyelmet: 

- 60, 204, 218 oldalakon Pásztó 
szerepel; 
- 75. oldalon a táji értékek 
felsorolása hiányzik; 
- 93. oldalon az első bekezdés 
mondata nincs befejezve. 

-- Összességében megállapítja, 
hogy az anyag alkalmas a további 
feldolgozásra. 

-- Az elírásokat korrigáltuk. 

12. Közép - Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 

-- Árvízvédelem: 
- Kéri módosítani az I. kötet 
1.17.2/a fejezetet, az alábbi 
mondatot kéri: 
„A folyók mértékadó 
árvízszintjéről szóló 
74/2014.(XII.23.) BM. rendelet 
2. sz. melléklete szerint 
Balassagyarmat I. rendű 
árvízvédelmi töltések biztonsága 
a töltés teljes hosszában 1 m, 
külterületi töltéseken 0,6 m.” 
- Tájékoztat, hogy a nagyvízi 
mederrendezési terv 2015 év 
végén fog kihirdetésre kerülni. 
Előírásait figyelembe kell venni 
az ITS készítésénél. Jelenleg 
nem tud róla adatokat 
szolgáltatni. 

-- Felszín alatti vízkészlet védelme 
- Felsorolja Balassagyarmat 
területén a felszín alatti 
víztesteket. A sekély porózus 
víztestek mennyiségi állapota jó, 
de bizonytalan, kémiai állapota 
gyenge. A sekély hegyvidéki és 
hegyvidéki víztest mennyiségi 
és kémiai állapota jó. 
- Célkitűzés a jó állapot elérése, 
illetve fenntartása. Ennek 
érdekében a teljes 
közművesítést kell elérni. 
Szikkasztás nem engedhető 
meg. 

-- Vizi közművek 
- A teljes közművesítettség 
állapotát kell elérni. 
- Tájékoztat a vonatkozó 
jogszabályokról. 

-- Vízrendezés és felszíni 
vízgazdálkodás 
- Kéri rögzíteni az I. kötet 1.16.2 
fejezetében: „Balassagyarmat 
közigazgatási terülte érinti az 
Ipoly felszíni víztestet, ezért a 
tervezett beavatkozásoknak 
összhangban kell lenniük a 
Magyar Vízgazdálkodási Tervről 
szóló 1042/2012.(II.23.) 
Kormány határozat 
mellékletében szeplő víztestekre 
vonatkozó intézkedési 
tervvel.(VGI). 

 

 
 
 
 
-- A fejezetet a kérésnek megfelelően 
javítottuk. 
 
 
 
 
 
 
-- Az ITS határideje nem teszi lehetővé 
a jelenlegi fázisban a figyelembe 
vételt. Ha megjelenik az új rendelet, ha 
szükséges módosítani kell az ITS-t. 
 
 
 
-- Elsősorban a készülő 
településrendezési terveknél kell 
figyelembe venni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- A fejlesztési feladatoknál szerepel. 
 
 
 
 
-- A kérésnek megfelelően 
kiegészítettük a fejezetet. 
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  -- Felhívja a figyelmet, hogy a 
VGI felülvizsgálata folyamatban 
van és a kormányhatározat 2 
éven belül módosulni fog. 
Javasolja a tájékozódást a 
vieink.hu honlapon. 
- Általános vízgazdálkodási 
előírásokra hívja fel a figyelmet. 
- Vonatkozó jogszabályokra 
hívja fel a figyelmet. 

-- Az ITS határideje nem teszi lehetővé 
a jelenlegi fázisban a figyelembe 
vételt. Ha megjelenik az új rendelet, ha 
szükséges módosítani kell az ITS-t. 
 
 

 
13. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság -- A megalapozó vizsgálat 1.3.2 és 

az 1.11.3 pontjain kéri korrigálni, 
hogy a nemzetközi és hazai oltalom 
alatt álló terültek, értékek, ökológiai 
hálózat, tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület esetén 
az általa adott adatszolgáltatás a 
mértékadó. 
-- Felhívja a figyelmet, hogy 
ellenmondásos, hogy a 2.1.1 fejezet 
szerint az Ipoly és természetes 
környezete erőforrás, a 2.1.2 fejezet 
szerint pedig fejlesztést gátló 
tényező. 
-- Hiányolja, hogy a stratégia nem 
foglalkozik a táj- és 
természetvédelem értékeivel. 
Javasolja, hogy a célok terjedjenek 
ki a védett természeti terültek, 
értékek, az országos ökológiai 
hálózatra is. 

-- Korrigáltuk az észrevétel szerint a 
vizsgálati fejezeteket. 
 
 
 
 
 
 
-- Nem ellentmondás, mert miközben 
érték a természetes környezet, 
ugyanakkor a település térbeli 
növekedésének korlátját is jelenti. Ez 
nem elitélő megállapítás.  
 
-- Kiegészítettük a célokat, a T4 
tematikus célok alatt. 

14. Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

-- Felszíni és felszín alatti 
vízvédelmi, valamint az árvizek és 
jég levonulásának biztosítása 
érdekében felsorolja a figyelembe 
veendő jogszabályokat és eljárási 
szabályokat. Ezen belül megjegyzi 
- hogy a Nyírjes patak és az Ipoly 
folyó parti sávját szabadon kell 
hagyni, és célszerű vízgazdálkodási 
területfelhasználásba sorolni; 
- a csapadék elvezető rendszerek 
befogadóiba csak tiszta csapadék 
víz vezethető; 
- a telken belül keletkezett 
csapadékvizeket telken belül kell 
szikkasztani, vagy tárolni. 

--. Az észrevételeket a 
településrendezési tervek 
készítésénél kell figyelembe venni. 
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4. számú melléklet: Egyezetési dokumentációra érkezett vélemények részletezése 

1. 
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2. 
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3. 
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4. 
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5. 
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6. 
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7. 
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9. 
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10. 
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11. 
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12.  
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5. számú melléklet: Egyezetési dokumentációra érkezett Belügyminisztériumi összefoglaló értékelés és 
válaszok táblázatos összefoglalása 

 
vélemény összefoglalása önkormányzati és tervezői válaszok 

A). AZ ÉRTÉKELÉS LEGFONTOSABB POZITÍV 
MEGÁLLAPÍTÁSAI: 

-- A stratégia megfogalmazásánál a tervezők 
rendkívül áttekinthető, világos megjelenési módot 
választottak. 

-- A stratégia utal arra, hogy a városban a 
KSH2011. évi adatok alapján nincs szegregációs 
terület. Ennek ellenére megelőző jelleggel anti-
szegregációs célokat, feladatokat jelöl mely, 
követendő példa lehet más városok számára is. 

 

B). A DOKUMENTÁCIÓ FORMAI, SZERKESZTÉSI 
SZÍNVONALA: 

-- Az áttekinthetőséget nehezíti a helyenkénti hibás 
megfogalmazás és az elütési hibák. 

-- A stratégiában szereplő ábrák, grafikonok jól 
segítik a szöveg megértését. 

 
 
-- Javítottuk. 

C). A DOKUMENTUM FELTÉTLENÜL JAVÍTÁST 
IGÉNYLŐ ELEMEINEK AZONOSÍTÁSA: 
ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTEL:  

-- Több helyen leírásként szerepel Pásztó 
megnevezése 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

1. A megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit 
tartalmazó jogszabályban meghatározott 
fejezetek némelyike nem szerepel a megalapozó 
vizsgálatban. A felsorolt témakörök elhagyhatók 
vagy összevonhatók, de ezt indokolni kell. 
- a szomszédos települések hatályos 
településszerkezeti terveinek vonatkozó 
megállapításai; 
 
 
 
- a hatályos településfejlesztési és 
településrendezési szerződések bemutatása; 
- az önkormányzat foglalkozás politikája; 
 
- az önkormányzat intézmény fenntartási 
tevékenysége; 
- az önkormányzati tulajdonkataszter; 
 
- az épületállomány és környezet geológiai 
felmérése; 
- az építmények vizsgálata. 
 

2. A helyzetfeltáró részben javítandó, hogy az 
OFTK-át az Országgyűlés elfogadta. Ehhez 
kapcsolódóan javasolt a 2005 évi OTK helyett az 
érvényben lévő OFTK-val való összhang 
megjelenítése. 

3. Szükséges a gazdasági fejezetet kiegészíteni a 
felhasznált KSH adatok mellett a városra 
vonatkozó egyéb adatokkal is. 

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

1. Az együttműködés területit nem rendeli 
egyértelműen a vonzáskörzetekhez és 
társulásokhoz. Szükséges megjeleníteni a 
vonzáskörzetekhez a kapcsolódó együttműködési 
területeket. 

 
 
 
-- Javítottuk. 
 
 
 
 
 
 
 
-- Ipolyszög területileg is kapcsolódik Balassagyarmat 
közigazgatási területéhez. Erre vonatkozó településszerkezeti terv 
1999-ben készült. Akkor még Balassagyarmattal közös település 
volt. Szügy településnél merül fel, hogy a gazdasági területek 
fejlesztését célszerű egyeztetni. Erre a most készülő 
településrendezési tervi felülvizsgálatban sor kerül. 
-- Nem került sor településfejlesztési és településrendezési 
szerződések megkötésére. 
-- Ilyen dokumentum önállóan nem készült, de az SZMSZ tartalmaz 
erre vonatkozó utalásokat. Ezekkel kiegészítettük a dokumentációt. 
-- Kiegészítettük a dokumentációt. 
 
-- tulajdonkataszter szerepel a vizsgálati anyagban, az 1.10.1 b) 
pont alatt.  
-- Alaptérkép készítése nem lehet feladata az ITS-nek. 
 
-- Építmények vizsgálatára részletes szabályozási terv készítésénél 
van szükség, ITS-nek nem lehet a feladata. 
-- Javítottuk. 
 
 
 
 
-- Az 1.9.2/b alfejezet csak a városi adatokat mutatja be. Ezeket is 
kiegészítettük önkormányzati adatokkal. 
 
 
 
-- Kiegészítettük az 1.1 fejezet az észrevétel alapján. 

D). EGYÉB, AZ ÉRTÉKELT DOKUMENTUM 
MINŐSÉGÉÉNEK JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ 
JAVASLATOK 
ÁLATALÁNOS ÉSZREVÉTEL 

1. Helyenként a tartalomjegyzék és a címek 
megnevezése eltér. 

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

 
 
 
 
-- Javítottuk. 
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1. Javasolt az ITS megvalósításához szükséges 
humánerőforrások elemzése, és a kapcsolódó 
intézmények bemutatása. 

2. A partnerek bemutatása megtörtént, de a 
stratégia nem utal arra, hogy a partnerek milyen 
módon férnek hozzá a monitoring-tevékenység 
során keletkezett információkhoz. Javaslatot tesz 
a hozzáférés módjára. 

3. A végelegesen elfogadott OP-k indikátoraihoz 
való kapcsolódás kimutatásáét javasolja pótolni. 
Jelezni kellene, hogy a projekteknél melyik 
indikátor kapcsolódik az operatív programhoz.  

4. Ebben az időszakban már nincs TÁMOP. 

 
-- Kiegészítettük az 5.2 fejezetet. 
 
 
-- A javasolt szöveggel kiegészítettük a fejezetet. 
 
 
 
 
-- Javítottuk. 
 
 
 
-- Töröltük. 
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6. számú melléklet: Egyeztetési dokumentációra érkezett Belügyminisztériumi vélemény 
részletezése 

 

Összefoglaló értékelés 
a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-; ÉMOP-;ÉAOP-; KDOP-;KMOP-;NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 

azonosítószámú „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – 

Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektek keretében 

 

Azonosítók:  

Település neve: Balassagyarmat 

Településfejlesztési dokumentum fajtája: MV; ITS 

A. Az értékelés legfontosabb pozitív megállapításai 
 A stratégia tervezése során a tervezők rendkívül áttekinthető, világos megjelenítési módot választottak a 

problémák és célok összhangjának táblázatos bemutatására, mind a városi, mind a városrészi célok 

vonatkozásában. A táblázat egyúttal a SWOT analízis eredményeire is visszautal, így az összhang teljesen 

világos. 

 A stratégia utal arra, hogy a városban a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján nincs szegregációs 

terület, azonban megelőző jelleggel anti-szegregációs célokat, feladatokat jelöl meg, amely követendő 

példa lehet más városok számára is a mélyszegénységi szegregáció kialakulásának megelőzése érdekében.  

B. A dokumentum formai, szerkesztési színvonala 
 A stratégia áttekinthetőségét nehezíti a helyenként hibás megfogalmazás és az elütési hibák.  

 A stratégiában szereplő ábrák, grafikonok jól segítik a szöveg megértését. 

C. A dokumentum feltétlenül javítást igénylő elemeinek azonosítása 

ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTEL 

1) Az anyagban több helyen is hibásan más település neve szerepel (Pásztó). Ezt mindenképpen szükséges 

javítani az érintett pontokon, helyesen Balassagyarmat nevét feltüntetni. 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

1) A megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit tartalmazó jogszabályban meghatározott vizsgálati 

fejezetek némelyike nem szerepel a megalapozó vizsgálatban: 

- A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését 

befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

- Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

- Foglalkoztatáspolitika 

- Intézményfenntartás 

- Önkormányzati tulajdon kataszter 

- Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

- Az építémények vizsgálata 

E pontok a kormányrendelet értelmében elhagyhatók vagy összevonhatók, de ennek indoklása szükséges. 

Az anyagban szerepeltetni kell – akár egy-két mondatban – a tartalmi követelményektől való eltérés okát 

(pl. a bevezetésben). 

2) A helyzetfeltáró részben javítandó, hogy az OFTK-t az Országgyűlés 97/2005. (XII. 25.) OGY határozattal 

elfogadta, valamint ehhez kapcsolódóan javasolt a 2005-ös OTK helyett az érvényben lévő OFTK-val 
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(Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról; 1/2014. (I.3.) OGY 

határozat) való összhang megjelenítése. 

3) Idősoros elemzés részben történt meg a helyzetelemzés, helyzetértékelés során, illetve szükséges a 

felhasznált KSH adatok mellett a gazdasági fejezetet kiegészíteni a városra vonatkozó adatokkal a megyei 

és regionális adatok mellett. 

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

1) A stratégia a várostérség-központi szerepkör problémáit azonosítja, az együttműködés területeit nem 

rendeli egyértelműen a vonzáskörzetekhez és a társulásokhoz sem. Ezért szükséges megjeleníteni a 

helyzetfeltárásban azonosított vonzáskörzeteket, és a kapcsolódó lehetséges együttműködési területeket. 

D. Egyéb, az értékelt dokumentum minőségének javítására irányuló javaslatok 

ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTEL 

1) Helyenként a tartalomjegyzék és a címsorozás eltér, javasolt a jobb áttekinthetőség érdekében azokat 

összhangba hozni. 

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

1) Az ITS megvalósításához szükséges operatív menedzsment szervezet elemei bemutatásra kerültek, de 

javasolt (a korábbi évek tapasztalatai alapján) a szükséges humánerőforrás elemzését is elvégezni, a 

kapcsolódó intézményi kapacitásokat bemutatni. 

2) A partnerek azonosítása megtörtént, azonban a stratégia nem utal arra, hogy a partnerek milyen módon 

férhetnek hozzá a monitoring-tevékenység során keletkezett információkhoz. Javasolt ezért a partnerek 

monitoring és értékelési jellegű tevékenységekbe történő bevonásának módjára vonatkozóan pár 

mondatot beilleszteni a szövegbe. (Pl.:„A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a település 

rendszeresen megjelenteti saját honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos 

információk számára tart fenn. Emellett, a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában 

aktívan közreműködő partnerek részére és számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs 

lehetőséget biztosít az ITS előrehaladása tárgyában. A képviselőtestület évi egy alkalommal nyilvános 

közmeghallgatást tart az ITS megvalósításának előrehaladásáról.”) 

3) A dokumentum megnevezi a projektek lehetséges forrását OP és prioritás szinten, megadja az eredmény 

és output indikátorokat, azonban a végleges elfogadott OP-k indikátoraihoz való kapcsolódás kimutatását 

javasolt pótolni. (pl.: jelezni, hogy melyik indikátor kapcsolódik az OP-k hoz) 

4) A stratégiában előfordul utalás a TÁMOP-ra a 2014-2020-as OP-k vonatkozásában, ez pontosítandó, mivel 

ebben az időszakban már nincsen TÁMOP. 
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