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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

 

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

 

Hatvan város az Észak-Magyarországi régióban, Heves megye legnyugatibb részén található. A város a 
Hatvani járás székhelye, illetve a Hatvani statisztikai kistérség központja. Hatvannal határos 
települések közé tartozik Boldog, Csány, Ecséd, Heréd, Hort, Jászfényszaru, Kerekharaszt, Lőrinci és 
Tura. 

1. sz ábra: Hatvan városa 

 

Forrás: Közúthálózat-fejlesztési koncepció térkép 

Hatvan Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája szerint a település a régió- és megyehatáron való 
elhelyezkedéséből adódóan regionális vonzáskörzettel is rendelkezik. Regionális szerepkörét 
meghatározza a gazdasága (pl. a Robert Bosch Elektronika Kft.), az oktatás (pl. a Diszi), az 
egészségügyi ellátás (pl. Albert Schweitzer Kórház), az egyes közműhálózatok (pl. szennyvíz, gáz), 
valamint a tűzoltóság ellátási területe. Hatvan Város Budapest vonzáskörzetébe tartozik, a két  



 
 

 

település között rendkívül magas az ingázók száma. A település a térségben közlekedési csomópont 
szerepet tölt be. 

 

2. sz. ábra: Országos városhálózat (külső és belső városi gyűrű) 

 

Forrás: Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció 

A fővárossal a fő közúti közlekedési kapcsolatot az M3 jelű autópálya biztosítja, mely keresztül halad a 
területén kelet-nyugati irányban. A település funkcionális szempontból vasúti csomópont szerepet 
tölt be, mivel innen észak, dél, valamint kelet és nyugat felé is ágaznak vasútvonalak. A városon 
keresztül halad a 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsőrendű főút, valamint innen ágazik ki 
északi irányba a 21. sz. Hatvan-Somoskőújfalu elsőrendű főút, déli irányba pedig a 32. sz. 
Hatvan-Szolnok másodrendű főút. 

3. sz. ábra: Autópálya-lehajtó közúti elérhetősége 

 

Forrás: KSH 



 
 

 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a 

területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való 

összefüggések vizsgálata 

1.2.1. EU 2020 stratégia 

Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni 
kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti a fenntartható 
városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapelvként 
fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak olyan integrált stratégiákat kell 
támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely célul tűzi ki a várostérségeket érintő 
gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és társadalmi problémák kezelését. 

 

Az elv jelentése kétszeres: egyrészt kimondja, hogy a forrásokat integrált módon kell koncentrálni a 
városfejlesztési kihívásokkal küzdő területekre, másrészt, hogy az ERFA által támogatott 
városfejlesztési projekteket integrálni kell az operatív programok tágabb céljai közé. 

 

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó EU stratégiához, illetve az egyes 
alapok célkitűzéseihez, többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz történő 
hozzájárulás érdekében minden egyes európai strukturális és beruházási alap a következő tematikus 
célkitűzéseket támogatja: 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 

(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása; 

(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és 
akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; 

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 
ágazatban; 

(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása; 

(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása; 

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem; 

(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek 
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 

(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 
közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 

 

 

 



 
 

 

Hangsúlyos uniós elvárás, mely összhangban áll a hazai városfejlesztési prioritásokkal és hazai elvárás 
a fenti tematikus célokon belül az alábbi négy beruházási alcélhoz kapcsolódó beavatkozások 
vizsgálata és megjelenítése: 

 kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása (helyi zöld 
gazdaság fejlesztése, a város gazdaságszervező szerepének elősegítése a helyi foglalkoztatás 
ösztönzése érdekében); 

 a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációja és a 
levegőszennyezés mérséklése; 

 a fenntartható városi közlekedés elősegítése; 

 a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása. 

1.2.2. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, gazdasági, 
valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy 2014-2020 közötti időszakra 
vonatkozóan határozza meg Magyarország legfontosabb fejlesztéspolitikai céljait és elveit. A 
Koncepció a nemzeti fejlesztéspolitika és azzal egyenrangúan a területfejlesztési politika egészét 
foglalja keretbe. Két fő tematikai részből áll, amelyek egymással összhangban vannak:  

- ágazati fejlesztéspolitikai koncepció: a szakpolitikai fejlesztési irányokat, prioritásokat rögzíti, 
megalapozva a 2014-2020 közötti szakterületi operatív programokat, országos fejlesztési 
szempontokat adva az ágazati stratégiák számára.  

- területi fejlesztéspolitikai koncepció: az átfogó területpolitikai és területfejlesztési, 
vidékfejlesztési célkitűzéseket, prioritásokat, a beavatkozási térségtípusokat és azok 
fejlesztési irányait rögzíti, megalapozva a 2014-2020 közötti operatív programok térségi 
beavatkozásait és tartalmát, a területi fejlesztésekre irányuló operatív programokat, illetve 
a területi stratégiákat.  

A Koncepció kialakítása nemzetstratégiai céljainkból indul ki, de mozgásterét a forrásokon és az EU 
szintű célokon keresztül meghatározzák az Európai Unió fejlesztés- és támogatáspolitikai keretét 
jelentő közösségi politikák. Ennek EU szintű stratégiai keretét az Európa 2020 stratégia képezi. A 
Koncepció jövőképében és célrendszerében illeszkedik a kiemelt nemzeti és nemzetgazdasági 
stratégiai tervdokumentumokhoz és kapcsolódik a szakpolitikai stratégiai tervdokumentumokhoz. Az 
OFTK országos célrendszerét és fejlesztéspolitikai feladatait szervesen kiegészítik a megyék 
területfejlesztési koncepciói és területfejlesztési programjai, melyeket az OFTK célkitűzéseihez 
igazodva, a helyi, térségi fejlesztési igényeket és specifikumokat megjelenítve a megyei 
önkormányzatok állítanak össze.  

 

Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg:  

 Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés: A nemzetstratégiai 
ágazatokban történő beruházások és vállalkozásfejlesztés támogatása jelenti a gerincét a 
fejlesztési célnak, amelyben, a kis- és középvállalkozások, az önellátást elősegítő és családi 
gazdaságok, a nemzeti vállalatok megerősítése kapja az elsődleges fókuszt. Kiemelt 
területek a piaci lehetőségeik szélesítése a nemzeti szolgáltatási piacok visszaszerzése, a 
biztonságos élelmiszerellátás, a helyi gazdaság megerősítésével a helyi közösségek 
autonóm, önfenntartó, öngondoskodó erejének a helyreállítása. 

 



 
 

 

 Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom: A népességszám növelése, a 
gyermekek születésének ösztönzése, a népesség szellemi, erkölcsi, tudásban, készségekben 
és értékekben való gyarapodásának elősegítése. A közép- és az alsó- közép-osztály, 
valamint a közösségek és családok megerősítése, a nemzeti, közösségi és egyéni 
felelősségvállalás és értékátadás ösztönzése. A társadalmi megújulás és gyógyulás 
elősegítése, az egészséges életmód, a sport és a mozgás, a kultúrához való hozzáférés és a 
közművelődés biztosítása, valamint az egészséges táplálkozás ösztönzése, az egészségi 
állapot javítása, a hatékony közegészségügy és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a 
megelőzés és rekreáció biztosítása. A kulturális és épített örökség megőrzése.  

 Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezettünk 
védelme: természeti erőforrásainkkal való fenntartható gazdálkodás megteremtése; az 
erőforrások megőrzése a jövő generációk számára; az élelmiszer-, az energia-, a környezet-, 
valamint a klímabiztonság megteremtése; az egészséges ivóvíz ellátás, a biodiverzitás, a 
tájak és az élővilág sokféleségének megőrzése; az egészséges élet környezeti feltételeinek 
és jobb minőségének biztosítása; a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás 
elősegítése.  

 Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet: Az ország Budapest 
központúságának oldása, a gazdasági növekedés és beruházások területi terítése. A térségi 
versenyképességet és növekedést segítő térszerkezet létrehozása. A térségi kapcsolatok 
kialakítása, erősítése, a települési és térségi kapcsolatok, területi együttműködés és 
integráció erősítése, a város-vidék kapcsolatok megújítása. A térségi autonómia, önellátó és 
önfenntartó képesség erősítése. Az elmaradott térségek felzárkóztatása, a térségi 
sajátosságoknak megfelelő térségi fejlődési pályák kialakítása  

 

Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenkét, az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb 
tárgykörű specifikus célt tűz ki. E specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi 
tématerületeket ölelnek fel: 

 Gazdasági növekedés, versenyképes, exportorientált, innovatív gazdaság: A magyar gazdaság 
újra-pozicionálása, külpiaci és belpiaci pozícióinak visszaszerzése, erősítése. A 
nemzetstratégiai ágazatokra és erőforrásaink, értékeink fenntartható használatára alapozva 
gazdasági versenyképességünk növelése. Az importkiváltó gazdasági termelés ösztönzése.  

 Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom (egészség- és sportgazdaság): A 
gyógyító és gyógyuló Magyarország megteremtése az egészségügyi szolgáltatások és 
ellátás, egészséges életmód, kiemelten a sport és az egészséges táplálkozás, valamint a 
rekreáció ösztönzésével  

 Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás: A vidéki térségek 
népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, ennek érdekében tájaink 
természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes agrártermelés, az 
élelmezési és élelmiszerbiztonság, a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki 
foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség 
életminőségének javítása.  

 Kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I: A nemzeti kreatív képességeinkre, 
tudástőkénkre és tudáserőforrásainkra építő értékteremtés. Ennek érdekében az infó-
kommunikációs háttér javítása, a gazdasági és társadalmi megújulást és a megélhetést 
biztosító képzési rendszer kialakítása, a fejlesztéseknek kedvező szellemi, innovációs 
környezet biztosítása, piacképes, szükség esetén mobil, egész életen át tartó tanulásra  



 
 

 

képes, kreatív, kezdeményező, fejlett munkakultúrájú munkaerő-piaci kínálat 
megteremtése.  

 Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, romaintegráció: a 
gyarapodó, szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő, értéktudatos társadalom és 
helyi közösségek kialakítása.  

 Jó állam: nemzeti közművek és közszolgáltatások, szolgáltató állam és biztonság: A magyar 
közszféra hatékonyabb szerepvállalása a közjó, a munka, a rend, a biztonság, a tudás és a 
munka szolgálatában.  

 Nemzeti stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk 
védelme: A természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás, a 
fenntartható energiagazdálkodás, a zöldgazdaság-fejlesztés. A stratégiai természeti 
erőforrások, a víz, a talaj, az ásványkincsek fenntartható használata. A biodiverzitás 
megőrzése, a természeti értékek védelme, a környezetminőség javítása, környezetbiztonság 
erősítése, a fenntartható életmód, fogyasztás és termelés elterjesztése, a 
környezettudatosság erősítése.  

 Az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti csomópont: Az ország központi 
fekvéséből (Európa közepe) adódó fejlesztési potenciál kibontakoztatása, makroregionális 
csomóponti funkcióinak erősítése, a fenntarthatóság figyelembevételével.  

 Többközpontú növekedésünk motorjai: városok és gazdasági térségek: A településhálózat 
egységes elvek alapján történő fejlesztése, a többszintű településhálózati kapcsolatok 
kiegyensúlyozott működtetése, korszerű várospolitika és városfejlesztés, városhálózati 
kapcsolatrendszer javítása, a térszerkezet funkcionális fejlesztése  

 Vidéki térségek értékalapú felemelése: A vidéki térségek táji és közösségi értékeire, 
természeti erőforrásaira, épített örökségi értékeire alapozott fejlesztése, a speciális térségi 
vidékfejlesztési problémák kezelése, az elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása, a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a foglalkoztatás növelése a hátrányos 
helyzetű vidéki térségekben.  

 Egységes és integrálódó társadalom és gazdaság és egyenlő létfeltételek az ország egész 
területén: A leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, külső és belső perifériák fejlesztése, az 
eddigieknél sokszínűbb eszközök alkalmazásával, például speciális gazdaságpolitikai 
eszközökkel, saját meglévő társadalmi és gazdasági erőforrásaik kibontakoztatásával, 
valamint a közszolgáltatásokhoz, a tudáshoz, a közművelődéshez, az értékekhez való 
hozzáférés biztosítása, elérhetővé tételével 

 Elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere: Helyi szinten a hatékony és fenntartható 
városon belüli, illetve a város és vonzáskörzete közötti mobilitás biztosítása, térségi szinten 
a foglalkoztatási központok elérhetőségének biztosítása, országos szinten a többközpontú 
fejlődés elve alapján a centralizáltság oldása, a transzverzális kapcsolatok erősítése, hazánk 
erősen differenciált településhálózatának figyelembe vétele a hagyományostól eltérő 
megoldások alkalmazásával.  

 

Régiók fejlesztési irányai: 

- Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye) 
A régió célja olyan társadalmi-gazdasági térszerkezet létrehozása, mely biztosítja regionális 
versenyképességüket, kiegyensúlyozott településrendszerre épül, szervesen és hatékonyan  
 



 
 

 
illeszkedik az európai térbe. A közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében a régión 
belül mérsékli, vagy megszünteti az elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségeket. 
 

1.2.1. Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) 

Átfogó célok 

Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet 

Heves megye természeti, kulturális értékeinek és épített környezetének egyedülálló elemei 
kiemelkedő vonzerővel bírnak nemcsak országos, hanem nemzetközi viszonylatban is, ezért 
megóvásuk és harmóniájuk megteremtése a megye társadalmi, gazdasági fellendülése érdekében 
a jövőben is alapvető célkitűzéseink között szerepel. Építészeti emlékeink ápolása nemzeti 
identitástudatunk egyik záloga. Törekedni kell történelmi emlékeink megőrzésére, bemutatására, 
eredeti vagy új funkcióval történő hasznosítására. A műemlékek állagmegóvása és lehetőség 
szerinti felújítása érdekében a főbb műemlék-tulajdonosok (egyházak, önkormányzatok, kincstár) 
összefogása indokolt. Nagy hangsúlyt kell fektetni a megye vonalas infrastruktúrájának 
fejlesztésére, ezen belül is a megye északi és déli útszakaszainak a Hatvan-Gyöngyös-Eger tengelyre 
történő rácsatlakozására, a városokat elkerülő utak kiépítésére, a településeket összekötő 
közúthálózat korszerűsítésére, a közösségi közlekedés feltételeinek javítására, valamint intermodális 
csomópontok létrehozására.  

Kiemelt jelentőséget kell tulajdonítanunk a települések, településrészek rehabilitációjának, 
arculatuk javításának is. A települések leromlott állapotú településközpontjainak, 
településrészeinek, közösségi, közművelődési tereinek rehabilitációjához szintén pályázati források 
biztosítása szükséges a célból, hogy építészeti, kulturális értékeinket megőrizhessük, 
településeinket szebbé, vonzóbbá varázsoljuk, táji, tájképi jellegzetes értékeinket megőrizzük. 
Támogatni kell a településeket saját környezetük fejlesztése érdekében a rendezett környezet 
kialakításában. Törekedni kell a zöldfelületek növelésére, folyamatos gondozására. Az épített 
környezet korszerűsítése tekintetében kiemelt hangsúlyt kell fektetni az épületenergetikai 
szempontok érvényesítésére, energiahatékonysági korszerűsítésekre, arra, hogy a tartós 
anyagokból épített épületek hosszú távon anyag-és energia megtakarítást eredményezzenek, 
megelőzve a fölös hulladékképződést és az energiapazarlásból eredő környezeti terhelést. Heves 
megye nemzetközi szinten is kiemelkedő természeti erőforrásokkal, értékekkel rendelkezik. 
Megyénk védett értékeinek felkutatása, megőrzése, fenntartása, természetvédelmi kezelésük 
ösztönzése és széles körben történő megismertetése kiemelt feladat , melynek érdekében 
különböző bemutató helyek, tanösvények, vadas parkok kialakítása javasolt. A fentiekben 
megfogalmazott célok a sokszínű és változatos adottságainkra való tudatos építkezést, az épített és 
természeti környezet harmóniájának és ezáltal a környezetvédelem és gazdaságfejlesztés ésszerű 
egyensúlyának megteremtését kell, hogy szolgálják. 

Specifikus célok 

Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum 

Heves megye 2014-2020-as tervezési periódusára vonatkozóan létfontosságú stratégiai célként 
fogalmazódott meg a helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus 
agrárvertikum, melynek keretein belül valósítandó meg a megye vidéki területein élők 
életminőségének javítása, helyi termékpályák kialakítása, a helyi közösségek erősítése valamint a 
mezőgazdaság, a halászat, az erdő- és vadgazdálkodás versenyképességnek növelése. Az 
agrárszektorra technológiailag fejlett élelmiszer-feldolgozóipart kell építeni, mely hozzájárul a 
termékek hozzáadott értékének növeléséhez, munkahelyeket képes teremteni és nem utolsó  

 



 
 

 

sorban nagymértékben javítja az agrárvertikum jövedelmezőségét is. Az agrárszektor fejlődése 
hosszú távon a vidéki életminőség javulását eredményezi. 

Erős várostérségek, élhető vidék, fenntartható környezet és térszerkezet 

A városok és térségeik fenntarthatósága a hosszútávú fejlődés alapját képezik, hiszen a népesség a 
városokban koncentrálódik. A városok és a vonzásukban lévő falvak (vidék) egymásra vannak 
utalva, fejlődésük közösen, integráltan hajtható végre. Heves megye versenyképes gazdasága 
megteremtésének és fenntartásának elengedhetetlen feltételei a gazdasági, infrastrukturális 
fejlesztések megvalósításában, az élhetőbb környezet kialakításában, az életminőség feltételeinek 
javításában, a települések, térségek sokszínű együttműködésében és a hátrányos helyzetű térségek 
és rétegek felzárkóztatásában testesülnek meg. Ezen célon belül került megfogalmazásra az 
elérhetőség feltételeinek javítása, a környezeti beruházások ösztönzése a stratégiai erőforrások 
védelme érdekében, az infokommunikációs fejlesztések, valamint a fenntartható település- és 
térszerkezet célját szolgáló intézmény- és közösségfejlesztési elképzelések. 

Területi célok 

Hatvan-Gyöngyös-Eger „gazdasági tengely” erősítése 

Heves megyét kelet-nyugati irányban átszelő Hatvan-Gyöngyös-Eger „gazdasági tengely” része az 
Észak-magyarországi régió térszerkezeti gerincének. A fejlettségi tengelyhez tartozó kistérségek 
gazdasági súlya meghatározó, ami abban is megmutatkozik, hogy míg a lakosok 68,6 % -a él a 
hozzájuk tartozó településeken, addig ebben a három kistérségben működik a megyei összes 
befektetett saját tőke 90 % -a és ezzel összefüggésben itt realizálódik a hozzáadott érték 89,7 %-a 
is. 

A megye középső sávjában húzódó, az országos közlekedési infrastruktúra -hálózatok tengelye és 
azok csomóponti térségei, a Hatvan és Gyöngyös városias települési környezete, Kál-Kápolna-
Kompolt térsége, valamit az Eger- Füzesabony településhálózati csomópont alkotják az Alföld és a 
hegyláb menti településláncolat tagjait. Ezen térségben az átlagos településméret lényegesen 
nagyobb, mint Heves megye északi és déli területein, így egyben a megye három legnépesebb 
városa és vonzáskörzete alkotja a gazdasági tengely magterületeit. Ez az intenzív használatú tengely 
a megye gazdasága és foglalkoztatása, intézményrendszere szempontjából egyaránt meghatározó, 
ezért Heves megye fejleszthetőségét, terhelhetőségét ez határozza meg. Itt koncentrálódnak az 
utak, az M3-as autópálya (Helsinki közlekedési folyosó része), a vasutak, a megye nagyobb városai, a 
lakosság több, mint kétharmada, vala mint az itt meglévő feldolgozóipari gyártási tapasztalatokra 
építve itt települtek le a jelentősebb területi igényű, nagyrészt zöldmezős beruházásokkal a 
tőkeerős, főleg külföldi tulajdonú vállalkozások. 

A tengelyhez tartozó városok gazdaságélénkítésének alapja az elérhetőség javítása, így még a 
hiányzó gyorsforgalmi úthálózati kapcsolatok (Eger-Füzesabony közötti M25-ös út) szakaszos – 
251. számú Maklár-Andornaktálya elkerülő út 10 km-es, valamint a 2501-es összekötő út 2,5 km-
es hosszban történő – fejlesztése, kiépítése mellett biztosítani kell a megyén belüli észak-déli 
irányú közlekedési kapcsolatok erősítését, a szomszédos megyék gazdasági térségeinek jobb 
megközelíthetőségét. Kiemelt jelentőségű az intermodális csomópontok létrehozása (Eger, 
Gyöngyös). Vasúti szempontból fejlesztésre szorul az erősen leromlott pályaállapotú 80. sz. 
(Hatvan -Szihalom) fővonal. A Hatvan-Gyöngyös- Eger „gazdasági tengely” versenyképes 
gazdaságának megőrzéséhez és fejlődéséhez nélkülözhetetlen a jelenleg is itt koncentrálódó 
innovációs potenciál fejlesztése, a vállalkozói aktivitás növelése a kis- és középvállalati szektor 
helyzetének javítása érdekében. A K+F+I folyamatok tervezett fejlesztése a gazdasági tengely 
innovációs potenciáljának és teljesítményjavításának alapvető feltétele. A „gazdasági tengely” 
mentén működő nemzetközi és hazai cégek itt-tartása a térség gazdasága szempontjából 
(termelés, adók, foglalkoztatás, export, stb.) kiemelt jelentőségű feladat, hiszen az itt felhalmozott  



 
 

 

és kiépített műszaki rendszerek hosszú távon a fejlődési folyamatok motorjaként tudnak működni. 
A már letelepedett nemzetközi cégek megtartása, valamint az új letelepedések ösztönzése 
érdekében erősíteni kell a hazai és helyi beszállítói együttműködéseket, partnerhálózati 
rendszerek kiszélesítését (pl. fejlesztésben részt vevő szállító, rendszerbeszállító beszállítóinak 
felkutatása, stb.). A Hatvan-Gyöngyös-Eger tengely logisztikai és ipari parkjaiban, iparterületein 
már letelepült, illetve letelepülő vállalkozások fejlődéséhez, bővüléséhez nélkülözhetetlen a 
meglévő és potenciális telephelyek infrastrukturális fejlesztésének biztosítása, valamint a 
munkaadók igényeinek megfelelő munkaerő biztosítása. A „Tarna-Rima-menti Fejlesztési Övezet” 
(Füzesabony és Kál-Kápolna-Kompolt településhálózati csomópont) kedvező közlekedés-földrajzi 
adottságainak köszönhetően jelentős fejlesztési potenciállal rendelkezik a „gazdasági tengely” 
térségben. A Hatvan-Gyöngyös-Eger „gazdasági tengely” térségében – köszönhetően egyedülálló 
természeti, kulturális és épített környezeti adottságainak (Mátra, Bükk, Eger, jelentős termál - és 
gyógyvíz-készlet) – kiemelkedő a turizmus jelentősége. A térség kiemelkedő desztinációja Eger, 
mely nemzetközi és országos vonzerőkkel, turisztikai potenciállal bír. Különösen fontos feladat a 
gyógyvizeinkre épített egészségipar pozícionálása, felhasználva a rendelkezésre álló gyógy 
tényezőket a mozgásszervi- és érbetegségek rehabilitációjában. Az idegenforgalom számára a 
Mátra – mint hazánk legmagasabb hegysége – által nyújtott üdülési-rekreációs lehetőség 
értékelhető, „kapuvárosával” Gyöngyössel együtt különösen kedvezőnek. Az aktív pihenés 
lehetőségeinek bővítése területén a Mát ra és a Bükk hegységet feltáró, keresztül szelő kerékpárút 
fejlesztésében nagy lehetőség rejlik. Komoly turisztikai tényezőként kel l számításba venni a Hatvan 
város által megkezdett és tervezett turisztikai beruházások. A térségben található az ország 22 
történelmi borvidéke közül kettő, a Bükk hegység déli lankáin elterülő Egri borvidék és a Mátra 
déli lejtőin, kelet-nyugat irányban a Tarna és a Zagyva folyók által határolt területen a Mátrai 
borvidék. A szőlészet-borászat terén kiemel célkitűzés a termőterület stabilizációja, a 
versenyképesség javítása, az árbevétel növelése, turisztikai termékkínálatba való beépülése. 
Tekintettel arra, hogy a térséget túlzottan nagy intenzitású (közlekedési tengely, bányászat által 
megbolygatott területek) táj és területhasználati tevékenység érintette elkerülhetetlen az 
átalakított környezet elfogadható esztétikai látványt nyújtó, a tájba illeszkedő felületekké való 
alakítása, tájrehabilitáció és tájrekonstrukció megvalósítása (Hatvan-Lőrinci, Gyöngyösoroszi, 
Visonta, illetve Eger-Bélapátfalva környéke). 

Hatvan város rendelkezik 2009-ben jóváhagyott Integrált Városfejlesztési Stratégiával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

4. sz. ábra: Országos területrendezési terv 

Forrás: OTrT – Országos Szerkezeti Terv részlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATVAN 



 
 

 

5. sz. ábra: Heves Megye területrendezési Terve (MTrT) 

Forrás: MTrT – Térségi Szerkezeti Terv részlet 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. sz. ábra: MTrT térségi övezetek érintettsége, a város közigazgatási területére 

    

Ökológiai hálózat övezete Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

övezete 

  

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete 

Világörökség, világörökség – várományos és 

történeti települési terület övezete 



 
 

  

Kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőség-védelmi terület övezete 

Kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőség-védelmi terület övezete 

   

 

 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete Földtani veszélyforrás területének övezete 



 
 

 

Széleróziónak kitett terület övezete 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 

 

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

fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 

 
Boldog község: A hatályos településrendezési tervet a 20/2004. XII. 20.) számú Önkormányzati 
rendelettel és 134/2004. (XII. 20.) számú Képviselőtestületi határozattal hagytak jóvá, melyet az Egri 
Építésziroda készített. A község településszerkezeti terve Hatvan közigazgatási határa mentén 
különleges terület – bányaterületet jelöl. 
 
Heréd község: A hatályos településrendezési tervet a 11/2006 (IX. 08.) számú Önkormányzati 
rendelettel és a 143/2004 (XII. 20.) számú Képviselőtestületi határozattal hagytak jóvá, melyet az Egri 
Építész Iroda készített. A településrendezési tervet 2011.-ben módosították:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

7. sz ábra: Heréd község 

 
Forrás: Heréd község Településszerkezeti Terve részlet 

 

„ A 21. számú főút négynyomúsításához szükséges terület biztosítása érdekében nő a közlekedési 
terület szélessége a módosított településszerkezeti terv szerint. A 077/10 hrsz-ú ingatlan területe 
Különleges idegenforgalmi területről Közlekedési területre változik. „ 

 

Lőrinci város: A hatályos településrendezési tervet a 25/2004. (IV. 29.) számú Önkormányzati 
rendelettel és 28/2004. (XII. 20.) számú Képviselőtestületi határozattal fogadták el, melyet az M-
Teampannon Kft. készített. Hatvanra vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 

 
Ecséd község: A hatályos településrendezési tervet a 16/2005. (XII. 21.) számú Önkormányzati 
rendelettel és a 144/2005. (XII. 13.) számú Képviselőtestületi határozattal fogadták el, melyet az M-
Teampannon Kft. készített. Hatvanra vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 

 

Hort község: A hatályos településrendezési tervet a 5/2010. (III.25.) számú Önkormányzati 
rendelettel és a 26/2010. (III. 25.) számú Képviselőtestületi határozattal fogadták el, melyet a 
KOVATERV készített. Hatvanra vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 

 



 
 

8. sz ábra: Hort község 
 

 
Forrás: Hort község településszerkezeti terv részlet 

 

Csány község: A hatályos településrendezési tervet a 7/2005. (III.29.) számú Önkormányzati 
rendelettel és a 11/2005. (III. 29.) számú Képviselőtestületi határozattal fogadták el. Hatvanra 
vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 
 
Jászfényszaru város: A hatályos településrendezési tervet a 11/2011. (V.12.) számú Önkormányzati 
rendelettel és a 168/2011. (V. 11.) számú Képviselőtestületi határozattal fogadták el, melyet a VÁTI 
Városépítési Kft. készített.  

9. sz ábra: Jászfényszaru község 

 

Forrás: Jászfényszaru Város Településszerkezeti Terv részlet 



 
 

 
Kartal nagyközség: A hatályos településrendezési tervet a 12/2005. (XII. 15.) számú Önkormányzati 
rendelettel és a 108/2005. (XI. 30.) számú Képviselőtestületi határozattal fogadták el. Hatvanra 
vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 
 

10. sz ábra: Kartal község 

 

Forrás: Kartal nagyközség Településszerkezeti Terv részlet 

 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

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

A képviselő testület által 2009-ben jóváhagyott Integrált Városfejlesztési Stratégia az alábbi 
megállapításokat teszi: 

Az integrált városfejlesztési stratégia és a településfejlesztési koncepció célrendszere és a jövőképe 
megegyezik, ezért a két dokumentumot egy alfejezeten belül vizsgáltuk. A koncepció szerint Hatvan 
Város fő célja térségi ökopólussá válni. Az átfogó célok közé tartozik a versenyképesség és a 
fenntarthatóság tartós biztosítása, és az élhető város megteremtése. A területi célokat az IVS 
határozza meg, melyeket felsorolásszerűen, az egyes területekhez rendelve mutatunk be: 

-   Belváros - Színvonalas, élhető belváros megteremtése. 

-   Lakótelepek - Szegregációs hajlam megállítása, épületállomány rehabilitációja. 

-   Kishatvan - Felszíni vízrendezés megoldása, fejlesztési lakóterületek felülvizsgálata. 

-   Hegyalja - Felszíni vízrendezés megoldása, fejlesztési lakóterületek felülvizsgálata. 

- Szőlőhegy    -    A    fejlesztési    lakóterületekhez   szükséges    feltáró    úthálózat 
felülvizsgálata. 

-   Keleti Ipari Park - A terület közlekedési adottságait kihasználva Hatvan gazdasági 



 
 

 

potenciáljának, ezzel adóbevételének növelése. Munkahelyteremtés. 

-   Nagygombos - Alközponttá fejlesztésének elindítása. 

- Görbeér  -  Rekultivációt  követő  üdülő-területté  fejlesztés.  Kerékpárút-hálózatba történő 
bekapcsolása. 

- Középhatvan - Városi szövetbe való integrálásának megkezdése. Településszerkezeti 
helyzetének megfelelő    területhasználatának    megteremtése.    Önkormányzati 
vagyonszerzés célterülete. 

-   Újhatvan Központ - Közösségi tér megteremtése. Barnamezős terület hasznosítása. 

Önkormányzati vagyonszerzés célterülete. 

-   Kertváros - Városrész határain jelentkező környezeti konfliktusok kezelése. 

-   Kolóniák  -  Szegregációs  folyamat  megállítása.  Városrész  határain  jelentkező 

környezeti konfliktusok kezelése. Közlekedéshálózati korrekciók elvégzése. 

-   Nagytelek - Beépíthetőség megteremtése. 

-   Ipari  Park  -  Hatvan  gazdasági  potenciáljának,  ezzel  adóbevételének  növelése. 

Munkahelyteremtés. Gazdasági területek elválasztó zónájának (környezetvédelmi és vizuális 
célú) megteremtése. 

- Bevásárlóközpont     -     Új     kereskedelmi     forma     meghonosítása.     Hatvan 
vonzáskörzetének újabb vonzó városi célpont felkínálása. 

- Vasút - A vasút üzemi területein kívüli területeinek számbavétele, integrálása a városi 
szövetbe. 

A tervezett módosítások az említett célok megvalósítását szolgálják. 

 

Az IVS megvalósulása: 

A város által 2008-ban készített IVS-ben foglalt célkitűzések (Gazdasági fenntarthatóság támogatása; 
Társadalmi fenntarthatóság támogatása; „Integrált városfejlesztési stratégia kidolgozása; Logisztika 
támogatása; Környezeti fenntarthatóság támogatása; Ágazati stratégiák támogatása; Hálózati 
rendszerek előtérbe helyezése; Fejlett infrastruktúra megteremtése; Színvonalas épített környezet 
megteremtése) jelentős mértékben meg tudtak valósulni a készítés óta eltelt időben. A 2007-2013-as 
időszakban az egyes operatív programokon belül 179 db projekt kapott támogatást összesen több 
mint 23 Mrd Ft összegben. Az IVS kilenc középtávú céljának megvalósulását az alábbiakban 
tárgyaljuk: hoz a 2007-2013-as időszakban az alábbi támogatott projektek járultak hozzá: 

A „Gazdasági fenntarthatóság támogatása” célkitűzéshez hozzájárult a Gazdaságfejlesztési Operatív 
Programból támogatást nyert 64 db projekt (~3,4 Mrd Ft támogatással), amelynek keretében 
vállalkozások kaptak támogatást technológia fejlesztéshez, innovációs eredmények átvételéhez, 
vállalati folyamatmenedzsment fejlesztéshez stb., ezen támogatások a vállalati kör fejlődését, a 
munkahelyek megőrzését és bővítését eredményezték. Ugyancsak a gazdaság fejlődését és a 
foglalkoztatottság bővülését eredményezik, erősítik az ÉMOP 6 db nyertes pályázata is (~0,583 Mrd 
Ft), amelyek keretében vállalkozások telephelyfejlesztései, ipari parkok, iparterületek, 
inkubátorházak kialakítása, infrastrukturális fejlesztése valósult meg.  



 
 

A gazdaságfejlesztési cél eléréséhez a fizikai beruházásokon túl szükség van 
a munkavállaló korú népesség képzésére, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci (re)integrálására is. 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) szintén nagyszámú, 66 db projektet támogatott 
(1,64 Mrd Ft összegben), amelyek keretében munkahelyi képzések, munkahelymegtartást célzó 
beruházások, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai benntartására irányuló fejlesztések, 
továbbtanulást ösztönző programok, vállalkozóvá válást segítő képzések, szakképző intézmények 
fejlesztése, tanulói szerződés, gyakornoki program stb. valósult meg. A fizikai infrastruktúrára és 
humán-erőforrásra irányuló fejlesztések széleskörűen járultak hozzá a gazdaság fejlődéséhez, a 
foglalkoztatás bővítéséhez, egyes területeken megvalósuló projektek közvetlenül teremtettek 
munkahelyeket, mások a foglalkozatás bővülésének soft (képzettség, hajlandóság, munkavállalási 
ismeretek stb.) oldalát erősítették. 

„A társadalmi fenntarthatóság támogatása” célkitűzés a stratégia szerint elsősorban a szegregált 
területeken élők mobilizálásával és az esélyegyenlőség biztosításával, a lakhatás körülményeinek 
javításával, a teljes életút programmal és a lokálpatriotizmus erősítésén keresztül valósulhat meg. A 
megvalósult vizsgált fejlesztések közül körülbelül tíz nyertes pályázat tekinthető kifejezetten ezen cél 
megvalósulását segítő projektnek, köztük az a négy ÉMOP 4. prioritásából megvalósuló közel 
félmilliárd Ft támogatási összegből megvalósuló projekt, melyek a szociális, egészségügyi és 
gyermekjóléti szféra infrastrukturális fejlesztésén keresztül járulnak hozzá a cél eredményes 
megvalósulásához. Ezen pályázatok keretében fogyatékkal élők és szenvedélybetegek nappali 
ellátása, gyermek-egészségügyi alapellátás fejlesztése, bölcsőde fejlesztés és korszerű oktatási 
környezet kialakítása valósult meg szakközépiskolai környezetben. 

„Integrált városfejlesztési stratégia kidolgozása” középtávú stratégiai cél jelentős részben 
megvalósult, hiszen elkészült maga a stratégia és ennek nyomán funkcióbővítő és szociális város 
rehabilitációt szolgáló fejlesztések, illetve barnamezős területek rehabilitációja is megvalósulhatnak. 
A nyertes pályázatok alapján azonban csupán funkcióbővítő város rehabilitáció valósult meg 
Hatvanban egy kétfordulós pályázat eredményeképpen, közel 741 millió Ft támogatásból.  

A „Logisztika támogatása” stratégiai cél keretén belül a fejlesztési kereszttengelyek kihasználását, az 
intermodális logisztika megteremtését és a közlekedés-földrajzi helyzet erősítését célozta meg a 
stratégia.  A stratégiai cél csak részben teljesült, mindössze egyetlen KÖZOP-os nyertes pályázat 
született, ennek keretében a 21. számú főút fejlesztése valósult meg, hozzájárulva ezzel a térségi 
elérhetőség javulásához. A stratégiai cél eléréséhez nagyban hozzájárult a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program (GOP) logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését célzó konstrukcióján 
nyertes projektek megvalósítása, hiszen ennek segítségével kerültek kialakításra Hatvanban a 
logisztikai központok, regionális logisztikai központok közel egy milliárd forint fejlesztési 
támogatásból. 

A „Környezeti fenntarthatóság támogatása” stratégiai cél keretében a tudatos erőforrás-
gazdálkodás, a települési értékek védelme és az újrahasznosítás elvének érvényesülését kívánták 
elérni a dokumentum készítői. A cél megvalósulásához 20 db Környezet-és Energia operatív Program-
béli (KEOP) nyertes pályázat járult hozzá, közel 9,4 milliárd forint elnyert támogatás révén 
megállapítható, hogy a cél teljesülése igen jelentős mértékű, mind a megvalósított projektek 
darabszámát, mind az elnyert támogatási összeget tekintve. Ezek keretében valósult meg számos 
közintézmény energiahatékonyság-javulása, fűtéskorszerűsítése; az energiatakarékos közvilágítás, a 
fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő mintaprojektek, fejlődött a 
település és térsége szilárdhulladék gazdálkodási és szennyvízelvezető rendszere, térségi vízvédelmi 
rendszere, de ennek a célnak a megvalósulásához járult hozzá a cukorgyári-tó természetvédelmi 
fejlesztése is. 



 
 

 

Az „Ágazati stratégiák támogatása” stratégiai fejlesztési cél igen komplex és szerteágazó irányt 
jelölt meg a stratégia időtávjában megvalósítandó célként: a stratégiai cél keretében a kreatív, 
tudásalapú ipar támogatása éppúgy helyet kapott, mint a mezőgazdasági hagyományok megőrzése 
és az idegenforgalom fejlesztése. A cél megvalósulásához legnagyobb mértékben az idegenforgalmi 
fejlesztések járultak hozzá. Az ÉMOP 2. Turisztikai fejlesztéseket célzó prioritása keretében 4,8 
milliárd forintból három kiemelt projekt is megvalósult a településen, melyek igen eltérő típusú 
turisztikai termék és attrakciófejlesztéseket jelentettek: támogatást egy nyert kerékpáros turisztikai 
fejlesztés keretében kerékpárút a Zagyva mentén, egy barokk belváros kialakítását célzó projekt és a 
Grassalkovich - kastély rekonstrukciója is, melyben vadászati múzeum kialakítása történt meg, 
hozzájárulva ezzel a stratégiai cél megvalósításához. A stratégiai cél másik két részcélja azonban 
eddig kevéssé valósult meg. 

A „Hálózati rendszerek erősítése” stratégiai cél keretében az IVS a kistérségi keretek erősítését, a 
térségi szerepkör felvállalását és a klaszteresedés támogatását irányozta elő középtávon. A 
célkitűzésnek egyes elemei megjelentek az előző célokban is, így pl. a „Környezeti fenntarthatóság 
támogatása” célkitűzésben (pl. a település és térsége számára kialakított szilárdhulladék 
gazdálkodási és szennyvízelvezető rendszer kialakítása) de a „Logisztika támogatása” célkitűzésben 
is, ahol a 21. számú főút fejlesztése járult hozzá a központi településként működő Hatvan által 
nyújtott szolgáltatások jobb eléréséhez. Közel 50 millió forint Államreform Operatív Programos 
(ÁROP) forrásból valósult meg két projekt, mely ezen stratégiai célhoz járult hozzá, mégpedig az egyik 
keretében a polgármesteri hivatalban valósult meg szervezetfejlesztés, a másik keretében pedig 
járási szinten valósultak meg területi együttműködést segítő programok. 

A „Fejlett infrastruktúra megteremtése” stratégiai cél keretében a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése, az intézményi infrastruktúra fejlesztése és a közművelődési intézmények fejlesztése 
került előirányzásra. A stratégiai cél megvalósulásához más fejlesztési célokhoz sorolt projektek is 
hozzájárulnak, így pl. az északi tehermentesítő út szakaszolt megépítése; a helyi közösségi közlekedés 
infrastruktúrájának fejlesztése, az autóbusz pályaudvar építése, vagy a belterületi csapadékvíz-
elvezető rendszer fejlesztése. A (kulturális) intézmények fejlesztéséhez járultak hozzá még azok a 
kiegészítő fejlesztések, programok, melyek keretében tanórán kívüli nevelési feladatokat valósítottak 
meg, új tanulási formákat vezettek be, vagy a könyvtári hálózat képzési szerepének erősítését 
célozták. 

A „Színvonalas épített környezet megteremtése” stratégiai cél keretében az integrált városfejlesztési 
stratégia szerint a gazdag építészeti örökség megőrzése, színvonalas objektumok megteremtése és a 
fejlesztési területek egységes kezelése volt előirányozva a következő hét évre, mint középtávra. A 
stratégiai cél rendkívül összetett, elemei megtalálhatóak más stratégiai célokban is, így olyan 
projektek járulnak hozzá a stratégiai cél megvalósulásához, mint pl. a funkcióbővítő város 
rehabilitációt célzó fejlesztések, a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése, ahol pl. a 
belváros barokkos jellegének megőrzése valósult meg, de ezen cél eléréséhez járult hozzá az integrált 
városfejlesztési stratégia elkészítése is, melynek segítségével hét évre előre tekintve, stratégia 
mentén lehet a tervezett fejlesztéseket megvalósítani. A stratégiai cél nem valósult meg 
maradéktalanul, így a jövőben is fontos irány maradt ennek a hiányterületnek a megvalósítása. 

Támogatott projektek megvalósulása: 

Amennyiben a 2007-2013-ban európai uniós forrásokat elnyert projektek előrehaladását, életútját 
vizsgáljuk, az alábbi megállapítások tehetőek: 
 



 
 

 

Főként azoknak a nyertes pályázatoknak a megvalósulását tudjuk elemezni, melyek valamilyen 
formában az önkormányzat, illetve gazdasági társaságaik kezelésében, látókörében vannak, azaz az 
önkormányzat vagy intézményei a kedvezményezettek, vagy partnerek. 

A gazdasági, illetve a non-profit szféra projektjeinek előrehaladásáról ugyanis nincs az 
önkormányzatnak és a tervezőknek tudomása, kivéve egy-egy nagyobb megvalósult fejlesztés 
kapcsán, melynek eredménye látványos, vagy jelentéstételi kötelezettség van az önkormányzat felé. 
Az információhiány abból is adódik, hogy az önkormányzatnak nincs intézményesült kapcsolata a 
gazdasági szféra szereplőivel, a megvalósuló projekteket így nem tudja szisztematikusan nyomon 
követni. Az az IVS és ITS készítése során is nagy problémát jelentett a tervezők számára, hogy a 
jövőbeni fejlesztési elképzelések feltérképezésére igen nehéz megnyerni a vállalkozói szférát, 
nehezen adnak információt saját fejlesztési elképzelésükről, üzleti titokként kezelik fejlesztési 
ötleteiket, nehezen nyilvánítanak véleményt azokról a lépésekről, melyeket teljesítve az 
önkormányzat segíteni tudná fejlesztési elképzeléseiket. Ezen, fent felsorolt okok miatt a nyertes 
pályázatok közül azok megvalósulását tudjuk értékelni, melyek az önkormányzat látókörében vannak. 
A vizsgálat keretében az adatbázis elkészítéséhez a www.szechenyi2020.hu honlapot vettük alapul, 
mely a 2007-2013-as uniós forrásokból nyertes projekteket tartalmazza. A kialakított adatbázisban 
ezután az önkormányzattal egyeztetve jelöltük, hogy az adott fejlesztési elképzelés megvalósult-e, 
részben valósult csak meg, esetleg még folyamatban van, illetve nem valósult meg. Ezen vizsgálat 
összefoglalásaként megállapítható, hogy az önkormányzat által információval bíró projektek 
háromnegyede megvalósult. A megvalósult projektek jelentős része, 56%-a már fenntartási időszakát 
éli, 24%-a az, amelyiknek a zárása folyamatban van. A fenntartási fázisban lévő projektek közt 
megtalálható funkcióbővítő város-rehabilitáció, települési hulladéklerakó rekultivációja, közvilágítás 
energetikai korszerűsítése is. A már fenntartási időszakba lépett projektek több mint 5,5 milliárd 
forint támogatással valósultak meg. A településen közel egy milliárd forintos fejlesztés áll jelenleg 
lezárás alatti fázisban, általuk javult az egészségügyi és gyermekjóléti alapellátás színvonala és 
infrastrukturális helyzete, illetve megtörtént a térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója is.  A megvalósult projektek negyede részben valósult meg, vagy még folyamatban 
van a megvalósítása. Közel hat milliárd forint támogatási összegű ezen projektek köre, amelyek révén 
javul a település szilárd hulladék gazdálkodási rendszere, de kiemelt turisztikai beruházás is folyik a 
településen. Az EU kohéziós politikájának forrásai keretében 2007-2013-as időszakban nyertes 
projekteket és megvalósulásukat azok nagy terjedelme miatt a Megalapozó vizsgálat Függeléke 
tartalmazza.  

 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

A településrendezési eszköz módosításához nem kapcsolódnak hatályban lévő településfejlesztési és 
településrendezési szerződések. 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

- Hatvan város hatályos településszerkezeti terve 442/2009. (VIII. 27.) számú Képviselőtestületi 
határozattal jóváhagyva. 
 

- Hatvan város hatályos helyi építési szabályzata és szabályozási terve a 39/2009. (VIII. 28.) 
számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyva. 

 

http://www.szechenyi2020.hu/


 
 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

A TELEPÜLÉSSZERKEZET FEJLESZTÉSÉNEK KIEMELT STRATÉGIAI ELEMEI 

 A központrendszer továbbfejlesztése, a város egységének megteremtése céljából. 

 A Zagyva folyó és a vasút elválasztó szerepének csökkentése: közúti és kerékpáros-gyalogos 
hidak, valamint aluljárók építésével. 

 A 3. sz. főút városközpontot elkerülő vezetése, a belső forgalmi sűrűsödés csökkentésére, a 
városközpont használhatóságának megteremtésére. 

 A 3. sz. főút déli elkerülő szakaszának kiépítése, Középhatvan teherforgalmi kapcsolatának 
lakóterületeket elkerülő biztosítására. 

 Lakóterületi fejlesztések biztosítása részben az óhatvani tömbbelsők feltárása által, részben 
Nagytelek parcellázásával, részben a Szőlőhegy beépítésével. 

 Gazdasági területek kijelölése az Ipari park, illetve a Keleti ipari park fejlesztésével 
összehangolva, valamint Középhatvan hasznosításával.  

 A természeti és művi értékek megőrzése, a város egyediségének hangsúlyos kezelése. 

 A mezőgazdasági hagyományok megőrzése, a termelés fejlesztése, a tájképi értékek 
megtartásával.  

 A vizek kiemelt szerepének biztosítása, e jelentős stratégiai elem megőrzésének céljából. 

 

FUNKCIONÁLIS SZERKEZET 

Központok:  

 Óhatvan 

 Újhatvan  

 Középhatvan 

 Szatellit részek: Nagygombos, Kisgombos, Görbeér, Sastelek 

 

Fejlesztési és átalakuló területek: 

- Lakóterületek fejlesztések (Nagytelek, Szőlőhegy, Laktanya, Téglagyár, tömbbelsők) 
- Gazdasági területi fejlesztések (Ipari Park, Keleti Ipari Park, Középhatvan, 3. sz. főút-Turai út 

térsége, Nagytelek, Csányi út külterületi szakasza mentén Kistérségi szintű települési szilárd 
hulladék válogató/átrakóállomás) 

- Zöldterületi fejlesztések (lakóterületek kijelöléséhez kapcsolódóan) 
- Mezőgazdasági területek visszaállítása (a korábban erdőnek kijelölt mezőgazdasági 

területeken) 
- Korlátozott használatú mezőgazdasági területek felülvizsgálata  
- Erdőterületek besorolása (tagerdők, valamint erdő művelési ágú ingatlanok erdő terület 

felhasználásba sorolása) 
- Távlati fejlesztési területek (Szőlőhegyi lakóterület, Szélerőmű park, temető) 
- Szúnyog-szigeten kialakításra tervezett rekreációs célú vízgazdálkodási terület (ezen belül pl.: 

kerékpáros kalandpark) 
- Volt Cukorgyártól délre elhelyezkedő tavak horgász és sportolási célú turisztikai fejlesztése 

 



 
 

Közlekedésfejlesztés: 

- Országos fejlesztési elemek integrálása 
- 3. sz. főút déli elkerülő szakaszának kijelölése 
- Északi tehermentesítő települési főút kijelölése 
- Úthálózati elemek hierarchiájának rendezése 
- Szükséges útszabályozás 
- Országos-, kistérségi- és helyi jelentőségű kerékpárutak fejlesztése 

Zöldterületi fejlesztés: 

- Lakóterületi fejlesztésekkel párhuzamosan zöldfelületek kijelölése 
- Véderdők megtartása, kijelölése 
- Beültetési kötelezettségű területek kijelölése 
- Országos jelentőségű természeti elemek feltüntetése 
- Helyi jelentőségű természeti elemek kijelölése 

Értékvédelem: 

- Történeti települési térség kijelölése 
- Országos jelentőségű művi elemek feltüntetése 
- Helyi jelentőségű művi elemek kijelölése 
- Értékkataszteri felmérés 

11. sz ábra: Hatvan 

 

Forrás: Hatvan Településszerkezeti terv 



 
 

 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata, a Településfejlesztési Koncepcióban és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiában foglalt célok által előirányzott fejlesztések okozta módosítások 
feltárása megtörténik, jelenleg is folyamatban van az aktualizálás. 

1.7. A település társadalma 

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

1.7.1.1 Demográfia, népesség 

Hatvan népességének ugrásszerű megemelkedése a vasút megjelenéséhez (1867-1873), valamint a 
Cukorgyár alapításához (1889) köthető. A népesség stagnálása a II. Világháború miatt következett be, 
és megfigyelhető volt rajta a Ratkó-korszaki születési ráta növekedése, majd a későbbiekben 
Kerekharaszt hozzácsatolása is. A város népességszáma csúcspontját 1983. év végén érte el, amikor 
25,1 ezer fő lakott Hatvanban. Az országos tendenciához hasonlóan itt is a 80-as években fordult át 
az addigi lakosságszám-növekedés csökkenésbe, mely csökkenés a mai napig megfigyelhető. Az 1. 
számú táblázat mutatja, hogy 2000-ben a lakónépesség 23.217 fő volt, és ez a szám a 2012-es évet 
kivéve - amikor egy kisebb emelkedés volt tapasztalható – egyre csökkent, míg 2013 év végén 20.381 
fő volt. Összességében tehát az utolsó bő évtizedben 2.836 fővel csökkent az összes lakos száma, ami 
a teljes város 2000. évben mért lakónépességére vetítve 12,21%-os csökkenés. A lakónépesség 
változását a vándorlási egyenleg és a természetes szaporodás/fogyás határozza meg, melyekről a 
későbbiekben lesz szó.   
 
A lakónépesség eloszlása a város egyes részeit tekintve nem egyenletes. A 2013. évi KSH adatok 
alapján a lakónépesség legnagyobb számban a Kolóniák (4.672 fő), Lakótelepek (3.605 fő), Kertváros 
(3.593 fő), Hegyalja (3.219 fő) és Kishatvan (2.087 fő) településrészeken él.  
 
Az ideiglenes lakcímmel jelentkezők miatt a város állandó népessége kismértékben eltér a 
lakónépességtől, azonban ezen mutatót tekintve is hasonló erős csökkenő tendenciát láthatunk: míg 
2000-ben az állandó népesség 24.179 fő volt, addig 2013-ra 21.236 főre csökkent, ami a kiindulásként 
vizsgált 2000. évi létszámhoz képest 12,17%-os csökkenés (2.943 fő). A népesség utánpótlás 
korlátozott, nemcsak a városban, hanem kistérségi és megyei szinten is. 2009-ben Hatvan hosszú 
távú lakosságszám prognózisa 25.000 fő volt, mely a térségben található két hasonló méretű, 32ezer 
fős Gödöllővel illetve Gyöngyössel összevetve is reálisnak tűnik. Előbbit agglomerációs helyzete, 
utóbbit a hozzácsatolt települések tették ekkora méretűvé, mely tényezők egyike sem áll fenn Hatvan 
esetén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
12. sz ábra: Állandó népesség száma (fő) 

 
Forrás: TEIR 

 
1. sz. táblázat: Állandó népesség és lakónépesség számának alakulása (fő) 

 
 

  

Állandó népesség száma Lakónépesség száma az év végén 

1980 1990 2001 2011 1980 1990 2001 2011 

Hatvan 23.891 23.696 22.128 20.720 23.981 23.443 22.111 20.519 

Hatvani járás 60.823 57.209 54.899 51.955 60.270 56.098 54.735 51.246 

Heves megye 353.766 339.376 325.132 310.192 350.360 334.408 325.727 308.882 

 
Forrás: KSH 

 
Az alábbiakban vizsgáljuk Hatvan város állandó népességének korösszetételét. A 0-14 évesek aránya 
az állandó népességen belül 2000 óta folyamatosan csökken. Míg 2000-ben az arányuk 16,1% volt, 
addig ez az érték 2013-ra mindössze 13,2% lett, mely érték a kiinduló érték 81,98%-a. 2013-ban a 
város viszonylatában mért érték megegyezett a megyei járásközponti értékkel (13,2%), és közel 
azonos volt a járási mutatóval (13,4%), valamint kismértékben elmaradt az országos aránytól, ami 
2013-ban 14,3% volt.  
 
A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a 0-14 éves korúan aránya kiemelkedő az Ipari park 
városrészben - 32,1% -, valamint a város külterületi részén, ahol ez az érték 26,9%. Ezen területek, 
valamint Szőlőhegy (15,6%), Kolóniák (14,6%) és Nagygombos (14,6%) kivételével a város többi 
részében a városi átlag alatti a gyermekkorúak aránya. 
 
A város állandó népességén belül a legnagyobb arányt a munkaképes aktív korúak csoportja, tehát a 
15-59 éves korosztály teszi ki. A népesség többi csoportjához képest arányuk az elmúlt bő évtizedben 
csökkent: míg 2000-ben ez a korosztály alkotta a város állandó népességének 65,2%-át, addig 
arányuk 2013. évre 62%-ra mérséklődött.  
 
A 15-59 évesek aránya a lakónépességen belül hasonló az állandó népességhez viszonyítva, csökkenő 
tendenciát mutat. Ez az arány városi szinten a 2001-es népszámláláskor 64,3% volt, és a 2011. évi 
népszámlálásig kismértékben csökkent 61,6%-ra. Ezzel az aránnyal 2001-ben Hatvan városon belül a  



 
 

 
15-59 éves korosztály aránya meghaladta mind a Hatvani járásban (62%), mind a Heves megyei 
járásközpontokban (63,7%) mért adatot, és az országos átlagot is (63%). Ez a 2011. évi népszámlálás 
idejére az egyes területi egységekre vetítve kismértékben módosult, a Hatvan városra meghatározott 
61,6% meghaladja ugyan a Hatvani járási 60,3%-át, azonban alulmarad a megyei járásközpontok 
értékének (61,9%) és az országos értéknek (62%).  
Az ismertetett korosztály Hatvan minden részén jelentős arányt képvisel. Hegyalja és Újhatvan 
központ részeken a legalacsonyabb az arányuk, 57,2%, a többi városrészben ennél is magasabb az 
arányuk (57,7 – 100%).  
 
Az állandó népességhez viszonyítva a 60 éven felüliek aránya 2000 - 2013 viszonylatában nagy 
mértékben nőtt. Míg 2000. évben arányuk az állandó népességhez viszonyítva 18,7% volt, addig 
2013-ra ez az arány 24,7%-ra nőtt. A város mutatója 2000 – 2007-ig kedvezőbb volt, mint a járási, a 
megyei járásközpontokban mért és az országos mutató, majd 2008-tól kezdődően az országos 
mutatót már kismértékben meghaladta. A vizsgált időintervallumban azonban végig kedvezőbb volt a 
járási és megyei járásközponti értéknél. 
 

2. sz. táblázat: Állandó népesség korcsoportos megoszlása (fő) 
 

Állandó népesség korcsoportos megoszlása (fő) 

Év 
0-14 évesek 
aránya (%) 

15-59 évesek 
aránya (%) 

60- évesek 
aránya (%) 

2000 16,1 65,2 18,7 

2001 15,8 65,3 18,9 

2002 15,5 65 19,5 

2003 15,2 65,1 19,6 

2004 15 65 20,1 

2005 14,6 65 20,3 

2006 14,5 64,9 20,6 

2007 14,1 64,6 21,2 

2008 13,9 64,1 22 

2009 13,7 63,7 22,6 

2010 13,5 63,2 23,3 

2011 13,4 62,8 23,8 

2012 13,3 62,5 24,2 

2013 13,2 62 24,7 

 
Forrás: TEIR 

 
A 2001. és 2011. évi népszámláláskor a lakónépességhez viszonyított arányt mutatja az alábbi 
táblázat, a járási, megyei járásközponti és országos területi értékekkel párhuzamba állítva. 
Összességében elmondható, hogy az időskorúak aránya egyre nő a város összlakosságához 
viszonyítva, míg a gyermekkorúak aránya csökken. Mindez együttesen a lakosság elöregedését 
mutatja. 
 
 
 
 



 
 

 
3. sz. táblázat: Lakónépesség korcsoportos megoszlása a 2001. és 2011. évi népszámlálás alapján (fő) 
 

  

Lakónépességen 
belül a 0-14 évesek 

aránya 

Lakónépességen 
belül a 15-59 évesek 

aránya 

Lakónépességen 
belül a 60- évesek 

aránya 

Területi egység 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Magyarország 16,6 14,6 63 62 20,4 23,5 

Hatvani járás 15,8 14 62 60,3 22,2 25,7 

Heves megyei járásközpontok 15,9 13,6 63,7 61,9 20,3 24,5 

Hatvan 16 13,5 64,3 61,6 19,7 24,9 

 
Forrás: TEIR 

Öregségi mutató: 
 
Az öregségi mutató megmutatja a száz 0-14 éves korúra jutó 60 évnél idősebb arányát. A 
lakónépesség korösszetételénél észrevehető tendenciákat figyelembe véve megállapítható, hogy a 
településen a gyerekkorúak számának csökkenése (2001-2011 viszonylatában 3.701 főről 2.734 főre) 
mellett az öregkorúak száma fokozatosan nő (2001-2011 viszonylatában 4.557 főről 5.044 főre). E  
 
kettő folyamat együttesen vezet ahhoz, hogy az öregségi mutató értéke 2013-ban magas. A 
gyerekkorúak többlete folyamatosan csökkent, majd az 1990-es évek közepétől az öregkorúak 
többletébe fordult át. A városra vetített öregségi mutatóról összességében elmondható, hogy 2000-
ben (116,2) még alulmaradt mind a járási (136,4), járásközponti (122,5) és országos (121) értékhez 
képest is, majd 2004. év volt a fordulópont, amikortól az országos mutatónál rendre kedvezőtlenebb 
lett a város vonatkozásában számított érték. A 2013-ban mért rendkívül magas érték – 187,2 , tehát 
több, mint másfélszeres öregkorú jut a gyerekkorúakra – az időskorúak ellátási formáinak bővítését 
igényli, illetve annak finanszírozhatósági kérdéseit veti fel. 
Hatvan városa a környező települések közt kedvező mutatóval rendelkezik. A járáson belül több 
település kiugróan magas öregségi mutatóval rendelkezik, pl Nagykökényes (327,6), 
Rózsaszentmárton (252,3), Hort (216,1) vagy Ecséd (213,3). 
 

13. sz ábra: Öregségi mutató 

 
 

Forrás: TEIR 



 
 

 
14. sz ábra: Öregségi mutató 

 
Forrás: TEIR 

 
A természetes szaporodás a születések és halálozások különbsége. Amennyiben ez a szám negatív 
előjelű, természetes szaporodás helyett természetes fogyásról beszélünk. Hatvan esetében a mutató 
tekintetében elmondható, hogy az országos tendenciához hasonlóan Hatvan városában is negatív 
előjelű a mutató, tehát természetes fogyás tapasztalható. Ez két részből tevődik össze. A 
családmodell átalakult, a 60-as években átlagos 4 fős családmodellt az ezredfordulóra felváltotta egy 
kevesebb, mint 3 fős családmodell. A halálozások száma meghaladja az élve születések számát, 
másrészt ehhez társul egy negatív előjelű vándorlási mutató is. Mindez az állandó népesség 
korösszetételével és az öregségi mutató értékével összevetve egy öregedő helyi társadalmat 
prognosztizál. A természetes fogyás mutató értéke 2013-ban -4,9 volt, ami kedvezőtlenebb az 
országos értékhez képest (-3,9) és a Heves megyei járásközpontok mutatójához képest (-4,5), viszont 
a járási mutatónál (-6,9) kedvezőbb. A folyamat megállása és - a népesség utánpótlásával - 
visszafordítása a gazdasági versenyképesség erősítésével, és az egészséges, kulturált városi környezet 
teremthető meg.  
 

15. sz ábra: Természetes szaporodás, fogyás 

 
 

Forrás: TEIR 



 
 

 
Vándorlási egyenleg: 
 
A népesség számának változását bemutató  további mutató a vándorlási egyenleg, mely bemutatja a 
városba beköltözők és városból kiköltözők különbségét. Összességében elmondható, hogy Hatvan 
vonatkozásában a mutató 2001 óta – a 2011-es év kivételével – negatív előjelű. A 2001 – 2011 
időtávlatban a város mutatója rendre kedvezőtlenebb volt, mint a járási és járásközponti mutató. 
2007-ben (-10,2) és 2010-ben (-12,1) volt a legrosszabb a mutató értéke. 2011 tekinthető 
fordulópontnak, mely évet követően a város vándorlási egyenlege egyértelműen javult, ami Hatvan 
város egyre vonzóbb képét jelenti. A 2007 és 2010. évi értékhez viszonyítva olyannyira nagymértékű 
javulás tapasztalható, hogy 2013. év végén a mutató értéke -1,1 volt, ami közel azonos a járási 
mutatóval (-0,9), és kismértékben jobb, mint a járásközponti mutató, ami 2013. év végén -2,1 volt. A 
lakosság elöregedése is mutatja, hogy a településnek nem túl jó a lakosságmegtartó ereje. A fiatalok 
munkavállalásakor Budapest elszívó hatása is érvényesül. 
 

1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel 

 
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a városban a következő nemzetiségek élnek: cigány (románi, 
beás – 408 fő), német (93 fő), román (46 fő), orosz (22 fő), kínai (12 fő), lengyel (11 fő), ukrán (10 fő), 
szlovák (8 fő), bolgár, ruszin (7-7 fő), szerb (6 fő), görög, horvát, örmény (3-3 fő), illetve 113 fő az 
egyéb kategóriába sorolt. Amint látható a nemzetiségek közül a legnagyobb számosságú a cigány 
etnikai kisebbség. Integrációjuk nem jelent problémát a településen. Arányuk 2001-ről 2011-re 
kismértékben növekedett, 1,2%-ról 2%-ra. Mindkét népszámláláskor mért adatról elmondható, hogy 
a cigány kisebbséghez tartozó népesség aránya alatta maradt a Hatvani járás (2001-ben 1,7%, 2011-
ben 2,4%), Heves megyei járásközponti (2001-ben 2,5%, 2011-ben 3,3%) és az országos (2001-ben 
2%, 2011-ben 3,2%) értéknek is. A 2001. évi népszámlálás adatai szerint a munkanélküliek között 
nagy a cigányság aránya, ugyanis az idősebb korosztály közül sokan az általános iskola elvégzése után 
rögtön munkába álltak, és ez a réteg a rendszerváltás után a munkavállalók csoportjának egyik nagy 
vesztese lett. 
 
A hazai nemzeti kisebbséghez tartozó népesség aránya a teljes lakossághoz viszonyítva 2001-ről 
2011-re több, mint duplájára növekedett, 0,4%-ról 1%-ra. Mindkét évi népszámlálás idején a 
városban élő nemzetiségek aránya közel megegyezett a járási adattal (2001-ben 0,4%, 2011-ben 
0,8%), és kevesebb volt a járásközponti (2001-ben 0,6%, 2011-ben 1,2%) és országos mértéknél 
(2001-ben 2,3%, 2011-ben 3,2%). 

1.7.1.3 Képzettség 

 
A legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek aránya a 7 éves és idősebbek korosztályában a 
2001. és 2011. évi népszámlálás viszonylatában 2001-ben 25,5% volt, ezzel az aránnyal meghaladta a 
Heves megyei járásközpontban mért arányt (24%), alulmaradt azonban a járási (28,9%) és országos 
(26,3%) aránytól. Az arány 2011-re kedvezőbb lett, 23,1%-ra mérséklődött, ezzel továbbra is 
meghaladta a Heves megyei járásközpontban mért arányt (21,5%), alulmaradt azonban a járási 
(27,8%) és országos (25%) aránytól. Azaz kedvező tendencia figyelhető meg a településen a 2011-es 
népszámlálási adatok szerint a népesség iskolázottsági mutatóiban, hiszen egyre csökken a legfeljebb 
általános iskolai 8. osztályt végzettek aránya, amely megfelel az országos tendenciának. 
 
Az érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 7 éves és idősebbekhez 
viszonyítva 2001 – 2011 viszonylatában jelentős emelkedést mutat, arányuk 22%-ról 30%-ra  
 



 
 

 
emelkedett. Az érték mindkét népszámlálás időpontjában meghaladta a járási (2001-ben 17,8%, 
2011-ben 25,4%) és országos arányt (2001-ben 20,5%, 2011-ben 27,5%), továbbá a megyei 
járásközponti aránnyal közel azonos volt 2001-ben (22,6%) és csak kismértékben maradt el 2011-ben 
(32%). 
 
Az érettségi nélküli középfokú végzettséggel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7 
éves és idősebbek arányában 24%-ról 21,7%-ra mérséklődött a vizsgált második népszámlálás 
időpontjára. A város vonatkozásában mért adat mind 2001-ben, mind 2011-ben meghaladta a 
megyei járásközponti (2001-ben 22,4%, 2011-ben 17,4%) és országos (2001-ben 21,1%, 2011-ben 
19,5%) arányt, azonban a Hatvani járási aránytól kissé elmaradt, az 2001-ben 24,8%, 2011-ben pedig 
24,1% volt.  
 
A 2011. évi népszámlálás mérései alapján az egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, mint legmagasabb 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 7 éves és idősebbekhez viszonyítva jelentősen emelkedett 
a 2001-es arányhoz képest Hatvanban. Az arány 2001-ben 9,3% volt, majd ez egy évtized alatt  
 
felerősödött 14,5%-ra. Megállapítható, hogy a területi összehasonlítás 2011-ben is hasonló állapotot 
mutat, a város mutatója meghaladja a járási értéket (9,7%), de alatta marad a megyei járásközponti  
 
(18%) és országos (15,5%) értéknek. Összességében elmondható, hogy a 2011-es év tekintetében 
erőteljes növekedés tapasztalható, a felsőfokú végzettségűek aránya a 7 éves és idősebbekhez 
viszonyítva a 2011-es érték több, mint másfélszerese lett, ami igen kedvező képet fest a város 
lakosainak képzettségi helyzetéről. 
 
A legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek aránya a 7 éves és idősebbek vonatkozásában 
2001-ről 2011-re 25,5%-ról 23,1%-ra, azaz 90,58%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aktív korúakhoz viszonyított aránya is nagymértékben 
mérséklődött. A 2001-es és 2011-es évek népszámlálásai tekintetében 15%-ról 8%-ra. A város 
vonatkozásában számított arány mindkét népszámláláskor kedvezőbb volt, mint a járási (2011-ben 
10,1%, megyei járásközponti (2011-ben 8,4%) és országos érték (2011-ben 9,4%). 
 
Amíg a felsőfokú végzettségűek aránya a 7 éves és idősebbekhez viszonyítva 2001 évről 2011 évre 
több, mint másfél szeresére nőtt, addig a 25 éves és idősebbek viszonyításában a felsőfokú 
végzettségűek aránya a 2001-es érték 147,45%-ra emelkedett. Mindkét évben elmondható, hogy a 
város mutatója (2001-ben 11,8%, 2011-ben 17,4%) magasabb volt a járási mutatónál (2001-ben 7,4%, 
2011-ben 11,5%), viszont elmaradt a megyei járásközpontok értékétől (2001-ben 12,2%, 2011-ben 
22,1%) és az országos értéktől (2001-ben 12,7%, 2011-ben 19%). A 2011. évi népszámlálás adatai 
alapján látható, hogy a város 15 részét és a külterületeket vizsgálva kilencben az átlag feletti a 
felsőfokúak 25 éves és idősebb népességhez viszonyított aránya: Ipari park (38,9%), Görbeér (33,3%), 
Hegyalja (23,6%), Külterület (Kisgombos nélkül, 23,5%), Középhatvan (22,1%), Újhatvan központ 
(21,7%), Kishatvan (21,3%), Belváros (19,3%), Kertváros (18,5%). Hatvanban jelenleg nincs felsőfokú 
oktatási intézmény. A város fejlesztési tervei közt szerepel a felsőfokú oktatási intézmény 
működtetése is, mely előrevetíti, hogy a helyi lakosság arányában is nőni fog a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya. 
 
Összességében az egyéb (járási, megyei járásközpontokban mért és országos) területi vizsgálatnak 
megfelelően Hatvan város lakosságának képzettségéről is elmondható, hogy a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya fokozatosan csökkent az utóbbi évtizedben, ezzel 
párhuzamosan pedig a felsőfokú végzettségűek aránya nőtt.  
 



 
 

1.7.1.4 Foglalkoztatottság 

 
A településen az aktív korú korosztályon belül (15-64 év) a foglalkoztatottsági arány 2001 – 2011 közt 
erősödött: 54,5%-ról 61,5%-ra nőtt, vagyis a 2001. évi népszámlálást bázisként értelmezve 12,8%-os 
emelkedést tapasztalhatunk. Mindkét év adatait nézve a városi érték meghaladta mind a járási, 
megyei járásközponti és országos értéket is.  
A város legnagyobb foglalkoztatói az elektromos szerszámgyártással foglalkozó Robert Bosch Kft. 
(Betelepült 1998-ban) 4700 fővel, a belföldi és nemzetközi fuvarozással, szállítmányozással, 
raktározással és logisztikával foglalkozó Horváth Rudolf Intertransport Kft. (Betelepült 2007-ben) 700 
fővel, illetve a Hatvani Kórház és a kábelgyártással foglalkozó LKH Leoni Kft. (Betelepült 1997-ben) 
600-600 fővel. A 2011. évi népszámlálás adatai alapján az aktív népességen belül a foglalkoztatottak 
nagy arányban az alábbi településrészen élnek: Bevásárlóközpont (100% - bár a 2011-es népszámlálás 
alapján ezen városrészben a lakónépesség száma mindössze 3 fő)), Kisgombos külterület (75,9%), 
Középhatvan (66,7%), Nagygombos (65,8%), Kishatvan (65%), Újhatvan központ (63,8%).  
 
A regisztrált munkanélküliek száma a 2000-es évben 1.113 főről 2011-re 338 fővel, 775 főre csökkent, 
mely közel azonos szinten (kb.700 fő) stagnált 2001 és 2008 között. Ezt követően 2009-ben 
ugrásszerűen növekedett a regisztrált munkanélküliek száma 1207-re, mely a 2008-as válság 
hatásának tudható be. 2010 és 2012 közt újra nőtt a számuk, meghaladta az ezer főt. A vizsgált 
időszak legkedvezőbb értéke a 2013-as, ami 471 fő. 
  

16. sz ábra: Regisztrált munkanélküliek száma (fő) 

 
 

Forrás: TEIR 
 
A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes népességhez viszonyítva 2006 óta rendre alatta 
marad a járási, megyei járásközponti és országos értéknek, mely adat megerősíti Hatvan 
ökopólusként betöltött szerepét. A 2008-as év gazdasági válsága nem múlt el nyomtalanul egyik 
területi egység felett sem, ebben az évben rendkívül megugrott a nyilvántartott álláskeresők száma a 
városi szinten kívül a járási (9,4%), megyei járásközponti (9,6%) és országos (9,9%) szinten is. Azonban 
a város vonatkozásában mért adat (9%) még ebben az évben is kevesebb volt a többi területi 
egységnél számított aránynál. A 2013-as év kiemelkedő jelentőségű, hiszen a nyilvántartott 
álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség arányában a településen majdnem a fele (3,4%) az 
országos értéknek (6,3%). 



 
 

 
17. sz ábra: Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában (%) 

 

 
Forrás: TEIR 

 
A Hatvani járás települései közt Hatvan rendelkezik a legkedvezőbb mutatóval a munkaképes korú 
lakossághoz viszonyított nyilvántartott álláskeresők aránya tekintetében a 2011-es év végén (3,4). 
Hort (3,6), Rózsaszentmárton (4,3), Petőfibánya (4,5) és Boldog (4,6) rendelkezik hasonlóan kedvező 
mutatókkal. A járás települései közül Csány rendelkezik a legrosszabb mutatóval, esetében ugyanis a 
2011-es év végén a mutató 14,5 volt. 
 

18. sz ábra: Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában (%) 
 

 
 

Forrás: TEIR 
 
 



 
 

 
A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a 2001 és 2011-es évek viszonylatában pozitív változást 
mutat. A 2001-es év 38,1%-ához képest a 2011. évi népszámlálási adat szerint ez 36%-ra csökkent. 
Mindkét évi adat kedvezőbb a járási (2001-ben 43,4%, 2011-ben 39,2%), megyei járásközponti (2001-
ben 40%, 2011-ben 38,4%) és országos (2001-ben 40,9%, 2011-ben 38,3%) aránynál.  
2011-ben a településen belül a nevezett háztartások aránya a külterületi részen a legnagyobb, 54,5%. 
További magas értéket mutat Középhatvan (42,6%), Újhatvan központ (40,9%), Hegyalja (38,8%), és a 
Koloniák (38,7%) városrész. 
 
Az összes munkanélküli százalékában a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya 
a településen 2000 – 2013 közt csökkent ugyan, de arányuk még mindig magas. 2000-ben arányuk 
53,5% volt, 2003-ra lecsökkent 36,5%-ra. 2003-tól 2008-ig között 36,5 – 43,7% között mozgott az 
arányuk, majd 2009-ben ismét felugrott a mutató 50%-ra. 2010 utáni 3 évben folyamatos csökkenés 
volt tapasztalható az összes munkanélkülihez viszonyított arányukban, ám még így is meghaladta az 
arányuk a 40%-ot. 2013. év végén az érték 41,4% volt, ami a kiinduló 2000. évi adat 77,38%-a. 
Összességében elmondható, hogy Hatvanban a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek 
aránya (az összes munkanélküli arányában) a vizsgált időszakban közel azonos a járási értékkel, 
viszont a 2002-es évtől kezdődően minden évben kedvezőbb a Heves megyei járásközpontokban és 
az országos szinten mért mutatónál.  A település kedvező adottságai miatt (közúti, vasúti csomópont) 
a befektetők számára vonzó, így a város nyugati részén kialakított ipari park a 2011. évi beszámolója 
szerint megtelt. 
 
Az összes munkanélkülihez viszonyítva a legfeljebb 8 általános iskolát végzettek aránya a településen 
2001 – 2013 intervallumot vizsgálva 26,7% (2005. évi adat) - 34,4% (2004. évi adat) szélső értékek 
között mozgott, tehát az összes munkanélküliből minden harmadik legfeljebb 8 általános iskolai 
végzettséggel rendelkezik. A település mutatója a vizsgált időszak minden évében kedvezőbb volt a  
járási viszonylatban mért mutatónál (2013-ban 42,4%), az országos értéktől (2013-ban 39,7%) pedig 
jóval elmaradt. 
 
A településen a 25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya az összes munkanélküliekhez 
viszonyítva a 2001 – 2013 időszakot vizsgálva 12,7% - 19,3% között mozgott (Legmagasabb az érték 
2008-ban, tehát a gazdasági válság kirobbanása előtt), azaz az összes munkanélküliből kevesebb, 
mint minden ötödik 25 év alatti. 2009 -2013 viszonylatában elmondható, hogy arányuk emelkedett a 
településen, 15%-ról 17,3%-ra. Arányuk követi a járásra, járásközpontokra vetített és országos arányt. 
2008-ban és 2013-ban a városi arány meghaladta a többi területi egység vonatkozásában mért 
mutatót. 
 
A 45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya az összes munkanélküli számához viszonyítva a 2001 
– 2013 időszakot vizsgálva 29,9% - 36,6% közötti sávban mozgott, tehát az összes munkanélküliből 
körülbelül minden harmadik 45 év feletti. 2007 -2013 viszonylatában elmondható, hogy hasonlóan a 
25 év alatti munkanélküliekhez, arányuk emelkedett, 29,9%-ról 36,6%-ra (2013). A település értéke 
minden vizsgált évben kedvezőbb a járási értéknél, azonban a 2007 és 2008 éveket kivéve rosszabb a 
megyei járásközponti és országos értéknél. 
 
A településről eljáró foglalkoztatottak aránya a 2011. évi népszámlálás adatai alapján kismértékben 
nőtt, a 2001-es 33,7% 35,1%-ra. A mutató szerint a foglalkoztatottak közül minden harmadik más 
településen dolgozik. A Hatvani járásban ez az érték több, mint 50% (2001-ben 49,6%, 2011-ben 
55,1%). A megyében található járásközpontok vonatkozásában (2001-ben 30,1%, 2011-ben 25,5%) 
esetében és országos szinten (2001-ben 29,9%, 2011-ben 34,15%) az arány alatta van a települési 
aránynak. 
 
 



 
 

 
Az aktív korúak viszonylatában az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 
aránya 2007 – 2012 között 30% körül mozgott. A legalacsonyabb 2007-ben volt, mikoris a 
foglalkoztatottaknak 27,3%-a volt megtalálható alacsony presztízsű csoportokban. Ez az arány 2012-
ben 29,9% volt. A városra jellemző mutató a vizsgált években alatta maradt a járási aránynak (2012-
ben 35,8%), azonban meghaladta a megyei járásközpontokra számított (21,6%) és országos (24,9%) 
értéket. 
 
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 2001 – 2011 viszonylatában 
kismértékben javult a településen, 57,8%-ról 52,5%-ra csökkent. Mindkét népszámláláskori érték 
kedvezőbb a járási (60,5 és 54,5%), megyei járásközponti (59,1 és 54,7) és országos (59,7 és 54,6%) 
értéknél. 
 
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül a 2011es népszámlálás adata 
alapján a településen 52,5%. Ezzel a mutatóval Hatvan a járás települései közt a legkedvezőbb 
mutatóval bíró település. A legrosszabb mutatóval Apc (60,1%), Csány (59%), Rózsaszentmárton 
(58,2%) és Ecséd (57%) rendelkeznek. 
 

19. sz ábra: A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül (Népszámlálás 2011) 
 

 
 

Forrás: TEIR 
 
A munkanélküliségi ráta 2011-re a 2001. évi érték (6,5%) 78,46%-ra azaz 5,1%-re csökkent, ami 
erőteljes javulást jelent. A mutató értéke mind a 2001. évi, mind a 2011. évi népszámláláskor 
kedvezőbb volt, mint a járási, megyei járásközponti vagy országos szinten számított munkanélküliségi 
ráta. Hatvanon belül a legrosszabb munkanélküliségi rátával rendelkező részek a külterületi részek 
(30%) mellett Nagygombos (13,6%) és Szőlőhegy (13,3%). Ezen településrészekről elmondható, hogy 
kevés lakónépességgel rendelkeznek. A 2011-es népszámlálás alapján magasabb számú 
lakónépességű városrészek közül a Kolóniák (lakónépesség 4.672 fő, munkanélküliségi ráta 12,6) és a 
Lakótelepek (lakónépesség 3.605 fő, munkanélküliségi ráta 12,3) rendelkeznek a legkedvezőtlenebb 
mutatóval. 



 
 

 
A 2011-es népszámlálás adatai szerint a járás települései közt Hatvan igen vonzó munkanélküliségi 
rátával rendelkezik. A járás települései közül Csány (9,8), Kerekharaszt (6,9) és Boldog (6,3) 
rendelkezik a legkedvezőtlenebb munkanélküliségi rátával 2011 év végén. 
 

20. sz ábra: Munkanélküliek aránya (Népszámlálás 2011) 
 

 
 

Forrás: TEIR 
 

A munkanélküliek csoportján belül a tartós munkanélküliek (tehát a legalább 360 napja 
munkanélküliek) aránya 2009-2013 között hullámzó értéket mutatott. A legszembetűnőbb változás a 
legutóbbi két vizsgált évben történt, 2012-ről 2013-ra az arányuk 1,7%-ról drasztikusan lecsökkent 
0,8%-ra. A városi arány minden évben rendre kedvezőbb volt, mint a megyei járásközpontokban és 
országos szinten számított érték. Városon belül a leginkább kedvezőtlen aránnyal rendelkező részek a 
külterületi részek (10%), valamint Görbeér (9,1%) és Szőlőhegy (8,2%). 

1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok, életminőség  

 
A száz lakosra jutó adófizetők száma 2000-től 2012-ig kismértékben változott, 44,6%-ról 47,8%-ra. A 
2002-es év kivételével, amikor a megyei járásközpontok vonatkozásában mért szám kiugróan magas 
volt (80,4%), a városi érték közel azonos volt a többi területi egység tekintetében mért adatokkal. 
 
Az egy lakosra jutó belföldi jövedelem szintjét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a mutató 2000-től 
kezdődően dinamikusan nőtt. A 2009-es év az egyetlen kivétel, amikor kismértékű visszaesés volt 
tapasztalható (717.6 eFt-ról közel 700.000 eFt-ra csökkent, ami a 2008-as évet tekintve 2,56%-os 
csökkenés). Összességében a 2000. évi szint közel háromszorosára nőtt, 276.00 eFt-ról 815.000 eFt-ra 
nőtt. Minden vizsgált évben a városi adat meghaladja a járásra és országos szintre számított 
forintösszeget. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számában a 2006-os évet követően 
nagyobb visszaesés volt tapasztalható, a szám 2007-re 209-cel csökkent, 850 főről 641 főre. Ezután  
 



 
 

 
egészen 2012-ig számuk fokozatosan nőtt 882 főig, majd 2013. évre 10 fővel visszaesett az érték 872 
főre. 

1.7.1.6 Lakásállomány 

 
Hatvanban az összes lakás száma a 2011. évi népszámlálás adatai alapján 8.943 db. Ezen belül a 
komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 4,1. Az egyes településrészeket megvizsgálva 
a külterület részek (36,4 – Kisgombossal együtt), és Nagygombos (23,9) esetén a legmagasabb ez a  
 
mutató, valamint Görbeér városrészben 8,3 a mutató értéke. A legsűrűbben lakott településrészekre 
(Kolóniák, Lakótelepek, Kertváros, Hegyalja, Kishatvan) elmondható, hogy ezen lakások aránya a 
városi átlag körül mozog, 1,3-6,4 közt mozog. 
 
A város lakásállományát a fenti mutatón felül jellemzi az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon 
belül. Városi szinten az arányuk 5,6%, mely az egyes városrészeken belül különböző mértékű. 
Hatvanban az egyszobás lakások aránya legszembeötlőbb – hasonlóan a komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakásokhoz – a külterületi részeken (27,3%), Nagygombos (42%), Görbeér 
(16,7%) városrészeken, valamint Középhatvanban (13,8%). 

1.7.1.7 Családok, háztartások összetétele 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján elmondható Hatvan lakosságáról, hogy a lakosság 46%-a élt 

kapcsolatban. A házastársi és élettársi kapcsolatban élők közül (4.668 pár, ebből 771 élettársi 

kapcsolat) 43,42% él gyermek nélkül, 29,30%-uknak van 1 gyermeke, 20,56%-uknak van 2 gyermeke 

és 6,70%-uknak van 3 vagy több gyermeke. Az arányok közel azonosak a járási és megyei szinten mért 

értékekkel. Összességében a városban a családok (5.848) 65.33%-ában van gyermek. A gyermekét 

egyedül nevelők közül (1.180 fő) 66,35%-nak van egy gyermeke, 26,35%-nak van 2 gyermeke, és 

7,28%-nak van 3 vagy több gyermeke. 

A 8.423 db háztartás 59,55%-a áll 1 vagy 2 főből. 33,66%-a áll 3-4 főből, és mindössze 6,77%-a áll 5 

vagy több főből. Foglalkoztatás szempontjából a háztartások összetételét az alábbi táblázat 

szemlélteti. 

Az adatokból látható, hogy a városban a háztartások 64%-a rendelkezik foglalkoztatottal, viszont 

minden harmadik háztartás nem rendelkezik egy foglalkoztatottal sem. Ezzel az aránnyal a város 

kedvezőbb képet ad a Hatvani járási aránynál (60%), és a megyére jellemző aránynál (57%). 

4. sz táblázat Háztartások foglalkoztatottság szerinti megoszlása és területi szempontú értékelése 

 
Foglalkoztatottak száma Nincs foglalkoztatott Összesen 

Terület 1 2 3 Munkanélküli 
Inaktív 
kereső 

Csak 
eltartott   

Hatvan 2 780 2 055 555 351 2 620 62 8 423 

Arány (%) 33,00 24,40 6,59 4,17 31,11 0,74 100,00 

Hatvani járás 6 633 4 806 1 327 1 038 7 021 186 21 011 

Arány (%) 31,57 22,87 6,32 4,94 33,42 0,89 100,00 

Heves megye 39 779 26 907 6 327 8 028 44 626 1 381 127 048 

Arány (%) 31,31 21,18 4,98 6,32 35,13 1,09 100,00 

Forrás: KSH 

 



 
 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

 
Hatvan városa településszerkezetét tekintve jól elkülöníthetően két részből áll, a történelmi időkben 
is létezett Óhatvanból, és a Zagyva folyó másik partján fekvő Újhatvanból (Középhatvan 
településrészt az újhatvani részhez sorolják). Ezen belül a város további városrészekre tagolódik, 
összesen 17 városrészre és a külterületi részekre. 
 
A város tagolása a következő: 
 
Zagyvától keletre: Belváros, Lakótelepek, Kishatvan, Hegyalja, Szőlőhegy, Keleti Ipari Park, 
Nagygombos, Kisgombos, Görbeér. 
 
Zagyvától nyugatra: Középhatvan, Újhatvan-Központ, Kertváros, Kolóniák, Nagytelek, Ipari Park, 
Bevásárlóközpont, Vasút. 
 

21. sz ábra: Hatvan városrészei 
 

 
 

Forrás: Hatvan Város Integrál Városfejlesztési Stratégiája (2009) Készítette: VÁTI Városépítési Kft. 
 
A szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett terület olyan egybefüggő terület, amelyen az 
alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt, vagy a társadalmi 
státuszcsökkenés jelei tapasztalhatóak, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges. 
Szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy 
több településrésznek is (a Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete). 
 
A településrészekről mindről megállapítható, hogy egyik sem szegregátum, tehát azon 
településrészeken, ahol a népesség száma eléri az 50 főt, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
mutatók értéke 30% alatti. A 2011-es népszámlálás adatai alapján a mutató városi szinten 8%. Ettől  
 



 
 

 
függetlenül, vannak területek, melyeken szegregációs folyamatok figyelhetőek meg, ezek kiemelt 
odafigyelést igényelnek.  Ez az alábbi két terület: 

 
5. sz táblázat és 21/B ábra Hatvan Város szegregációval érintett részei 

 

Mutató megnevezése 
Hatvan 

összesen* 

1. 
szegregátum 

(Új utca - 
Móricz 

Zsigmond 
utca - Határ 

utca) 

2. 
szegregátum 

(Doktay 
Gyula utca - 

Móricz 
Zsigmond 

utca - Legány 
Ödön utca - 
Csók István 

utca) 

Lakónépesség száma 20519 60 68 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,5 35,0 16,2 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,6 60,0 63,2 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,9 5,0 20,6 

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

12,9 58,3 53,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában 

17,4 0,0 4,2 

Lakásállomány (db) 8943 15 24 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 5,2 20,0 4,2 

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

34,1 63,9 67,4 

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

8,0 44,4 51,2 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 60,7 34,2 32,6 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,0 25,0 47,8 

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

20720     

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

39,0 69,2 53,3 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

52,5 71,7 72,1 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 10,7 23,5 21,1 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

5,5 17,6 15,8 

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

4,1 8,3 4,3 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,6 25,0 0,0 

* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (43 fő) adatait 
 
 
 
 



 
 

 
Hatvan szegregátum áttekintő 

 
 
 

Forrás: KSH 
 
A település ikerváros szerkezetű. A városnak két „magja” van. A több funkció, közintézmény Óhatvan 
részen van, azonban a tervezett fejlesztések után Újhatvan városrész is hasonló központként 
szolgálhat. Az egyes városrészek egyedi jellemzőkkel bírnak, így a korösszetétel, iskolázottság, 
foglalkoztatás szempontjából jelentős eltéréseket mutatnak, melyek az alábbiakban kerülnek 
bemutatásra, Hatvan Város Integrál Városfejlesztési Stratégiájában ismertetett adatok alapján. 
 
Belváros: A városrészre jellemző a műemlékek, műemléki környezet jelenléte, továbbá helyi 
védelemre méltó épületeket is találunk itt. Intézményi központként is működik, itt található a 
Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Programiroda, Szivárvány Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézmény, Munkaügyi Központ, Földhivatal, Városi Bíróság. Kulturális (múzeum, művelődési 
központok, könyvtár, galéria) és alapfokú valamint középfokú oktatási, és egészségügyi (Hatvani 
Kórház, különféle rendelőintézetek) intézmények, kereskedelmi és szolgáltató egységek is itt kapnak 
helyet. Mutatóit tekintve a Belváros városrész gazdasági helyzete Hatvanon belül kiemelkedő. A 
legtöbb működő vállalkozás, a legtöbb kiskereskedelmi üzlet, a legtöbb vendéglátóhely itt 
összpontosul, ez a településrész a város gazdasági súlypontja. Demográfiai szempontból is kedvező 
képet mutat a településrész, a gyermekkorúak és aktív korúak aránya magasabb a városi arányhoz 
képest, míg az öregkorúak aránya elmarad a város vonatkozásában mért aránytól, azaz fiatalos 
korstruktúra jellemző. Az iskolai végzettség és foglalkoztatottság tekintetében a városrész mutatói 
nem érik el a települési szintet: a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya kissé 
magasabb a városi átlagnál, és a felsőfokú végzettségűek a 25 évesnél idősebbek arányában kissé 
elmarad a városi átlagtól (17,4%), emellett az aktív korúak arányában vett foglalkoztatottak aránya 
(57,5%) kismértékben elmarad a települési átlagtól (60,7%). Előzőek miatt a szegregációs mutató  



 
 

 
9,3%, ami kedvezőtlenebb az egész Hatvanra vetített képnél (8%). A komfort nélküli lakások aránya 
nem éri el a városi értéket. 
 
Lakótelepek: A település rész 1945 után, döntően iparosított technológiával épült lakóépületekből 
áll. A Kolóniák utáni legsűrűbben lakott rész, ennek megfelelően jellemző rá az alapfokú oktatási 
intézmények és kereskedelmi egységek sűrűsödése, mint ahogy a legtöbb lakás is ezen a 
településrészen található. A lakások kb 1,3%-a tekinthető komfort nélkülinek vagy félkomfortosnak, 
ami igen kedvező arány, viszont elmondható az erősen leromlott környezet (A legalább 40 lakással 
rendelkező lakóépületekben levő lakások aránya meghaladja az 50%-ot), és a lakóépületek alacsony 
energiahatékonyságúak. Ezen lakóházak utólagos hőszigetelése megkezdődött, azonban ez nem 
minden esetben jár együtt a nyílászárók cseréjével. Népességét tekintve itt is a gyermekkorúak és 
aktív korúak aránya meghaladja a települési értéket, szemben a 60 évnél idősebbek arányánál, ami 
kedvezőbb képet mutat Hatvan egészéhez képest. A foglalkoztatottak aránya kismértékben 
meghaladja a városi arányt. Ezen településrészen erős az egyházi és civil szervezetek jelenléte. A 
településrész jogosult volt az integrált szociális jellegű város-rehabilitációs támogatásra a 
meghatározott mutatók alapján. Az összes működő vállalkozásnak kb. 8%-a található itt (2009.), 
melyek közül egyik sem Hatvan 10 legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozása. Hasonlóan a 
Belváros városrészhez, az iskolai végzettség és foglalkoztatottság tekintetében a városrész mutatói 
nem érik el a települési szintet. A szegregációs mutató 9,1% ami magasabb a városi aránynál. A 
városrészben középfokú oktatási intézmény és idősek nappali intézménye is megtalálható. 
 
Kishatvan: Hatvan városának központ melletti elhelyezkedésű, falusias jellegű, fóliázásra igénybevett, 
vizenyős tömbbelsők területe. Gazdasági szempontból előnyös tulajdonságokkal rendelkezik: a 
városrészek közül a második helyen áll a működő vállalkozások számát tekintve, bár egyik sem 
Hatvan 10 legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozása. A kiskereskedelmi egységek arányát tekintve 
szintén a második helyen áll, a vendéglátóhelyek számát tekintve az ötödik a városrészek között. 
Lakos számát tekintve az ötödik legmagasabb népességszámú településrész. Köztük az aktív korúak 
aránya meghaladja a városi értéket, valamint a gyermek és időskorúak aránya is kedvezőbb Hatvan 
mutatóinál. Az iskolai végzettséget tekintve az itt lakók tekintetében elmondható, hogy a város 
mutatóinál gyengébbekkel rendelkezik. A szegregációs mutató 5,3%, ami alacsonyabb a városi 
értéknél. A foglalkoztatási ráta jelentősen kedvezőbb a városi átlagnál, 8,1. A lakások vonatkozásában 
elmondható, hogy az alacsony komfortú lakások aránya rosszabb a települési aránynál. A 
városrészben óvoda és általános iskola található. 
 
Hegyalja: Központ közeli elhelyezkedéssel és a város hagyományait visszatükröző utca és 
telekstruktúrával rendelkezik, részben a vasút határolja. A Kastélykert beépítése valamint a 
tömbbelső feltárása részben megtörtént. A felszíni vízelvezetés hiányosságai a városrész több 
tömbjét vizenyős területté változtatja. A negyedik legnagyobb lakosszámmal rendelkező városrész. A 
vendéglátóipari egységek számát tekintve az ötödik a településrészek sorában, a kiskereskedelmi 
üzletek számát tekintve pedig ötödik. Lakóinak korösszetételét vizsgálva azt látjuk, hogy a 
gyermekkorúak és aktív korúak aránya nem éri el a városi értéket, és emellett az öregkorúak aránya 
tekintetében a második legrosszabb mutatóval rendelkezik a hatvani részek közt. Ehhez társul egy 
kedvező iskolázottsági jellemző (a legfeljebb általános iskolai végzettségűek arány a városi átlag alatt 
van, a felsőfokú végzettségűek aránya pedig kedvezőbb a városi értéknél), valamint a 
munkanélküliségi ráta is kedvezőbb a települési értéknél. Az alacsony komfortú lakások aránya a 
városi értelemben átlagosnak mondható. Két óvoda és egy középfokú oktatási intézmény található 
itt. A szegregációs mutató 2011-ben 6,3%, ami a városi értéknél kedvezőbb.  
 
 
 
 



 
 

 
Szőlőhegy: Hatvan magaslatának, a Szőlőhegynek a területe. Ebben a településrészben mutathatók ki 
a legnagyobb társadalmi különbségek. A gyermekkorúak és aktív korúak aránya jobb, mint a városi 
értékek, és az öregkorúak aránya is kedvezőbb, mint a település egészén. Képzettségi és 
foglalkoztatási szempontból is az átlagosnál kedvezőbb adottságokkal bír, azonban a 
munkanélküliségi ráta a külterületeken (30%) kívül itt (13,3%) és Nagygomboson (13,6%) a 
legmagasabb. A szegregációs mutató 6,4%. Gazdaságilag Hatvanon belül kis súlyt képvisel, valamint a 
kiskereskedelmi egységek és vendéglátóipari egységek száma alacsony. A településrészen oktatási 
intézmény nem található. Az alacsony komfortú lakások aránya 8,1%. 
 
Keleti Ipari Park: A terület az elkerülő úthoz kapcsolódó fejlesztési terület. Hatvan ivóvízbázisának 
hidrogeológiai védőterülete érinti. Az autópálya közelsége miatt kedvező fekvésű, ám a közművesítés 
hiányos.  
 
Nagygombos: A volt Grassalkovich uradalmi major területe. A lakónépesség száma a 2011. évi 
népszámláláskor 219 fő volt. A kevés számú állandó népességhez igazodva kevés számú 
kiskereskedelmi üzlet, vendéglátóhely működik. A népesség korösszetétele a városi értékekhez 
képest kedvező, azonban összességében elmondható róla, hogy egyéb mutatóit tekintve kedvezőtlen 
mutatókkal rendelkezik. A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a szegregációs mutatója 12,7%. A 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők arány magas, 34,5%, és emellett a felsőfokú 
végzettségűek aránya mindössze 1,3%. A munkanélküliségi ráta a városi értéknél magasabb, 13,6%, 
melyből az alacsony presztízsű csoportokban foglalkoztatottak aránya igen magas, 73,5%. Az alacsony 
komfortú lakások aránya 24,3%, ami igen magas. A városrészben sem szociális, sem oktatási 
intézmény nem található. 
 
Kisgombos: Bányászathoz (homok) és mezőgazdasághoz kötődő majorság, értékes mezőgazdasági 
területtel. Jelentősége csekély mind működő vállalkozásait (1 db), mind lakónépességét (31fő) nézve. 
 
Görbeér: Értékes természeti területekkel rendelkezik. Bányatavak és szomszédos üdülőházak 
területe. Jelentősége csekély mind működő vállalkozásait (1 db), mind lakónépességét (24fő) nézve, 
viszont anyagnyerő helyként fontos kavics kitermelőhelynek számít. 
 
Középhatvan: Hatvan „ökofolyosója”, a Zagyva és vasút által közrezárt, fizikai elhelyezkedésénél 
fogva központi szerepre predesztinált, döntően barnamezős terület. Ha a lakónépességét vizsgáljuk, 
a korösszetételt vizsgálva láthatjuk, hogy a városi átlagnál kedvezőtlenebb összetételű, ugyanis a 
gyerekkorúak és aktív korúak aránya kedvezőtlenebb a városi aránynál, mindemellett az időskorúak 
aránya magas. A lakók képzettsége azonban kedvező képet mutat, a városi aránynál alacsonyabb a 
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya, és a felsőfokú képesítéssel rendelkezők aránya 
kedvezőbb, mint a város egészére vetítve. A szegregációs mutató 5,3 ami jóval a városi érték alatt 
van. Az aktív korúak csoportjára vetítve a foglalkoztatottak aránya 66,7%, ami szintén meghaladja a 
városi értéket (60,7%). A komfort nélküli és félkomfortos lakások aránya kedvező (3,4%), hozzátéve, 
hogy viszonylag magas az egyszobás lakások aránya (13,8%). A működő vállalkozások, 
kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek számát tekintve a városrész a városrészek sorában a 9-
10. helyen áll. A városrész gazdasági súlya Hatvanon belül jelentős, ami nem a működő 
vállalkozásoknak köszönhető, viszont itt találhatók a Cukor-és Konzervgyár jogutódai, melyeket a 
város 10 legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozásai közt tartanak számon. Középhatvan egészét 
ingatlanpiaci erő jellemzi, ingatlanfejlesztési célterületnek tekinthető. 
 
Újhatvan-Központ: A városrész a vasúthoz kötődő utcák menti központja (ennek megfelelően 
területének nagyobbik fele a vasút kompetenciájába tartozik), melyet a közösségi terek hiánya 
jellemez. A lakosság korösszetételét és képzettségét vizsgálva Középhatvanhoz hasonló képet 
kapunk, bár kissé kedvezőtlenebb Újhatvan központ helyzete a korösszetétel viszonylatában, és  



 
 

 
kedvezőbb a képzettség tekintetében. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a városi szintnél 
(36%) magasabb, 40,9%. A szegregációs mutató 4,6%, ami a Hatvan egészére vetített értéknél jóval 
kedvezőbb. Gazdasági súlya Hatvanon belül közepes jelentőségű. A működő vállalkozások, 
kiskereskedelmi egységek és vendéglátóhelyek száma tekintetében 6-9. helyet foglalja el a 
városrészek sorában. Az infrastruktúrális ellátottsága hiánytalan. Az oktatási intézmények közül mind 
az alapfokú, mind a középfokú intézmények megtalálhatók. 
 
Kertváros: A vasút felépülését követően kiépült, vasúti középvezetők lakóhelyeként parcellázott 
terület. A város 3. legnagyobb népességszámú része 3.593 fővel. Korösszetétel tekintetében a 
városrész igen kedvező képet fest, mivel az aktív korúak aránya magasabb a városi átlagnál) valamint 
a képzettség tekintetében is, ugyanis mind a legfeljebb általános iskolai végzettségűek, mind a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya kedvezőbb a város egészére vetített értéknél. A 
lakásállományt tekintve a város 4. legnagyobb lakásszámával rendelkező városrész, és a lakásoknak 
igen kis százaléka, 2,8% komfort nélküli vagy félkomfortos, továbbá az egyszobás lakások aránya is 
elenyésző (1,4%). Gazdaságilag látszólagos kertvárosi képe ellenére igen meghatározó a város 
életében, a KKV-k otthona (az Ipari park is a Kertvárosi lakóterület egykori fejlesztési területén kapott 
helyet). A város 10 legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozása közül ugyan itt nincs egy sem, mégis 
a működő vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek száma tekintetében 3-4. helyen 
áll. Köszönhető ez Újhatvan köztér hiányára, és ebből eredő funkció széttagoltságára, valamint a 
kertvárosi keretek közt működtethető vállalkozási formák meglétére. A szegregációs mutató 4,9%. A 
területen egy óvoda található, egyéb oktatási vagy szociális intézmény nincs. 
 
Kolóniák: A vasút felépülését követően kiépült, vasúti dolgozók lakóhelyeként parcellázott kistelkes 
terület. 4.607 fővel a legnagyobb lakosszámú városrész. Korösszetételét tekintve lakossága kissé 
kedvezőtlenebb a városi jellemzőknél, a gyermek és aktív korúak aránya nem éri el a városi átlagot, 
míg az öregkorúak aránya valamivel a városi arány felett van. A lakosság képzettségéről elmondható, 
hogy a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 16,5%,ami kedvezőtlenebb a városi aránynál 
(12,9%), és emellett a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (12,3%) elmarad a Hatvan 
egészére jellemző 17,4%-tól. A városrészben 1 bölcsőde és 2 általános iskola található. A szegregációs 
mutató 11%, jelentősen meghaladja a városi értéket (8%), de még így is messze elmarad a 
veszélyeztetettséget mutató értéknél. A városrész lakásainak száma 1.848 (ezzel a második a 
városrészek sorában), melyek közt a komfort nélküli és félkomfortos lakások aránya 6,4% (a 
külterületeket, és Kisgombost, Nagygombost nem számítva a legkedvezőtlenebb mutatójú 
településrész), az egyszobás lakások aránya pedig 4,2%, ami kismértékben kedvezőbb a városi 
aránynál. 
 
Nagytelek: Volt Cukorgyári uradalmi major. 
 
Ipari Park: 1998-ban kapta meg az ipari park címet, a Robert Bosch Elektronikai Kft. betelepüléséhez 
köthetően kialakított iparterület. Kis lakosszámú terület, 28 fő a lakónépessége. A gyermekkorúak 
aránya 32,1%, az aktív korúaké 67,9%, 60 évesnél idősebb lakosa nincs. A felsőfokú végzettségűek 
aránya 38,9%, legfeljebb általános iskolai végzettségű lakosa nincs. Szegregációs mutatója 0. A 
foglalkoztatottság igen magas, 78,9%. Hatvan 10 legnagyobb iparűzési adót fizető cégéből több itt 
található (Pl Bosch, LKH Leoni, Horváth Rudolf). 
 
Bevásárlóközpont: Az M3-as autópálya – 21-es főút menti nagybevásárló áruházak (Tesco, Aldi stb) 
zöldmezős beruházására tervezett terület. A lakónépesség száma 3, közülük mindenki az aktív korúak 
csoportjába tartozik, a foglalkoztatottak aránya 100%. 
 
 
 



 
 

 
Vasút: A MÁV tulajdonában vagy kezelésében levő, vasútüzemi területek összessége. Jelentős része 
barnamezős, alulhasznosított terület, fejlesztésre alkalmas. Lakosszáma 7 fő, a foglalkoztatottak 
(60%) mindegyike alacsony presztízsű csoportban van foglalkoztatva. 
 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, 
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, egyházak stb.) 

 
A települési identitás a helyi lakosság kötődését, viszonyát jelenti a lakóhelyhez, lakókörnyezethez, 
ami nagymértékben meghatározhatja az egyes településfejlesztési beavatkozások sikerét, éppen 
ezért megismerése és figyelembe vétele nem nélkülözhető a területi tervezés folyamataiból. A 
települési identitás egyaránt jelentkezhet egyéni és közösségi szinten, ám e két megközelítés átfed, 
sőt egymásra visszahat. Egyéni szinten személyes kapcsolatot jelent az egyén és hely között, a 
helykötődés ezért erősebb olyan helyszínek esetén, amelyek személyes emléket idéznek. Ennek a  
 
megközelítésnek a vizsgálata településfejlesztési szempontból nem feltétlenül releváns, 
csoportszinten azonban a kötődés a hellyel kapcsolatos szimbolikus jelentést hordoz, amelyet a 
csoporttagok megosztanak egymással, így a közösségi szintű helykötődés egyebek mellett a vallás, 
helyi kultúra, hagyományok esetében vizsgálható, és a fentiek alapján mindenképpen vizsgálandó a 
településfejlesztési tervezési munka során. A témában végzett korábbi kutatások kimutatták, hogy a 
helykötődés ugyanis olyan helyek irányában alakul ki közösségi szinten, amelyekben a közösség saját 
kultúráját gyakorolhatja és őrizheti meg (Kocsisné Salló, 2011). 
 
Hatvan városában a lakosság helyben tartásához, valamint új lakók betelepüléséhez minden 
településrész tekintetében vonzóbbá kell tenni a várost. A városban több épített környezeti érték 
található, azonban nincs kialakult helyi identitás, hiányoznak a városra jellemző hagyományok. A 
meglévő értékekre építve a társadalom, gazdaság és egyéb, nem önkormányzati szereplők 
bevonásával és intenzív párbeszéddel a vonzó városképi cél elérhető. A város turisztikai potenciálja 
jelenleg kihasználatlan. Helyi látványosságok a Grassalkovich-kastély, a kastélyban működő Országos 
Magyar Vadászati Múzeum, a Serfőzde, templomok. 
 
A meglévő épített környezeti értékek a következők. Műemléki környezetnek tekinthető a nemrégiben 
felújított Grassalkovich-kastély műemléki környezete. Műemléki védettséggel bír a Grassalkovich-
kastély, a Szent Adalbert Plébániatemplom, a Kossuth tér 5. szám alatt található Plébániaház-Parókia, 
a Szent Sebestyén szobor, a volt Sörház (ma Hatvany Lajos Múzeum), a nagygombosi Grassalkovich 
major, továbbá a szintén nagygomboson található majorsági kapuk és a Borház. Helyi védettség alá 
tartozik a Városi víztározó és a Belvárosban található Gőzmalom és kémény.   
 
A belső identitás kialakítása részben a belváros, főtér fejlesztésével megkezdődött (história táblák, 

egységes megjelenés, burkolatok, térbútorok). A társadalmi és kulturális infrastruktúráról 

elmondható, hogy a város jól ellátott. Jó a szociális háló, gondos, egymásra figyelő együttműködés 

tapasztalható a városban. (pl. „Muskátlit minden ablakba” akció, szociális kártya.) A városban számos 

civil szervezet, alapítvány és egyesület működik a legkülönfélébb tevékenységi körrel: egyaránt 

megtalálhatók a képzőművészettel foglalkozó, hagyományőrző, tánc, hobbi, komolyzene, 

egészséggel-életmóddal kapcsolatos, szociális életben tevékenykedő egyesületek és sport klubok. 

Kiemelt jelentőségű a néphagyományok, népszokások újraélesztése, megismertetése a város lakóival, 

valamint a város polgárai számára sokszínű közművelődés biztosítása és a helyi ifjúság nevelése. A 

kulturális élet színes, az éves programsorozat színvonalas, gazdag. Minden évszakban közel 3 

hónapos fesztivál van a városban, átlagban több mint 100 rendezvénnyel - Tavaszi fesztivál, Hatvani  



 
 

 

Nyár, Őszi Fesztivál, Advent. A fesztiválok főszervezője az Önkormányzat, a kulturális intézmények és 

a civil egyesületek részt vesznek a programok szervezésében és lebonyolításában. A 

programsorozatokon belül fesztiválonként 4-5 kiemelt program van. Mind helyi viszonylatban, mind 

térségi szinten fontosak ezek a fesztiválok, hiszen egy-egy kiemelt rendezvény a környező 

településekről is idevonzza a látogatókat. Még a mindenhol megrendezésre kerülő május 1-ei 

szabadnapot, vagy augusztus 20-ai ünnepet is szívesen töltik itt a környező települések lakói. A 2014 

év látogatottsága a következő képen alakult: Tavaszi fesztivál: 34 328 fő; Hatvani Nyár: 33.019 fő; 

Őszi fesztivál: 25.498 fő; Advent: 24.586 fő. Az önkormányzat adatszolgáltatás szerint a számok az 

elmúlt négy évben hasonlóan alakultak, de folyamatos emelkedés figyelhető meg. Országos 

jelentőségű programok is megrendezésre kerülnek, mint például a Vadászati Napok. A helyi 

rendezvények közül megemlítendő még az Újévi hangverseny, Összművészeti fesztivál, Barokk 

Napok, Magyar Kultúra Napja, Hatvani és a városkörnyéki alkotók éves tárlata, Éves sajtófotó 

kiállítás, Éves művészeti tábor, „Hatvani portrék” estek, vallási ünnepek, valamint a téli időszakban 

felállított jégpálya. Sokak számára vonzó kikapcsolódási lehetőség a „Kalandozzunk kerékpárral a 

zagyva-folyó mentén” projekt keretében kialakított kerékpárút Boldog és Hatvan között. 

A hagyományőrzés mellett fontos lehetőség a hagyományteremtés, amely a lakosság, különösen a 

fiatalok kötődését legalább ugyanolyan szinten képes erősíteni. A hatvani identitás kialakítása és 

erősítése szükséges, továbbá az élhető, családbarát város és turisztikai potenciál megteremtése. 

A hatvani városi élet túlmutat a város határain, hiszen térségi központként itt központosul a kulturális 

élet, emellett a tömegközlekedés központja is a város, és az oktatási intézmények miatt is sok a 

vonzáskörzetből ide érkező. A közeli nagyobb városokból, pl. Gyöngyösről, Egerből is érkeznek 

látogatók. A helyi identitás erősítésére és a város népszerűsítésére 2013-ban létrehozásra került a 

www.szeretlekhatvan.hu internetes oldal. 

Fentieken felül az az önkormányzat által kötelezően vállalt közművelődési feladatok az 1997. évi CXL. 

számú törvény 76. § alapján: 

 Életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése. 

 A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása. 

 Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése. 

 A megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 

 Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 

 A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése. 

 A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. 

 A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

 Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 
Az önkormányzat adatszolgáltatás alapján a kötelező feladatait elsősorban saját fenntartású 
közgyűjteményi és közművelődési intézményein keresztül látja el. Ezek az intézmények  

http://www.szeretlekhatvan.hu/


 
 

 
kultúraközvetítő feladatellátásukon felül a város közéleti centrumai is. Otthont adnak a különböző 
közösségi összejöveteleknek, a társasági élet változatos formáinak. A város fentiekben felsorolt 
kötelezően vállat közművelődési feladatainak megvalósulását a következő intézmények által látja 
el: 

 
 A Grassalkovich Művelődési Ház alaptevékenységének részét képezi az iskolarendszeren 

kívüli  öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok továbbá az életminőséget és életesélyt  
javító, tanulási felnőttoktatási lehetőségek. Rendszeresen helyszínt biztosít a szabadidő 
kulturális célú eltöltéséhez a lakosság részére, valamint teret enged a különböző művészeti és 
alkotó csoportoknak tevékenységeik végzéséhez. 
 

 A VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház közművelődési megállapodás keretében végzi 
tevékenységét, amely a Grassalkovich Művelődési Házhoz hasonlóan helyszínt biztosít és 
teret enged az érdeklődőknek. 
 

Mindkét művelődési ház esetében igaz, hogy egész évben sokszínű és változatos programokat 
szerveznek és kínálnak Hatvan Város Önkormányzatával együttműködve. Ezen programok a város 
valamennyi célcsoportját elérik az egészen fiataloktól az idős korosztályig. 

 
 Az Ady Endre Könyvtár a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett nagy hangsúlyt fordít  

 
a különböző rendezvények, felolvasó, irodalmi estek megrendezésére. Segíti a város, a 
kistérség alkotóinak, alkotásainak megismertetését. Kiállításokat, könyvbemutatókat, a 
könyvtári tevékenységhez kapcsolódó rendezvényeket szervez. Koncerteket, verses-esteket 
tart. Informatikai képzéseket bonyolít különböző korosztályok számára. Helyet biztosít 
különböző önszerveződő csoportok, egyesületek működéséhez. 
 

 A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény a Hatvany Lajos Múzeum, a Széchenyi Zsigmond Könyvtár és a 2014-
ben létrejött Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
integrációjaként jött létre. 
 

A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak őrzése és feltárása ezen 
intézményeknél összpontosulnak. 

 
Az önkormányzat támogatja a kultúra finanszírozásának új, a civil kezdeményezéseit, figyelemmel 

arra, hogy a központi irányítás által meghatározott elképzelések mellett, célszerű támogatni civil 

szférából érkező kulturális igényeket. 2011. április 1-jével létrejött a Civil Alap, amely a hatvani civil 

szervezetek támogatását segíti elő. 

Az alap létrehozásának célja, hogy a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, 

növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok 

hatékonyabb ellátása szabályozott keretek között történjen. Az alapok pályázati keretéből 

(Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret, Ifjúsági keret, Sportfeladatokat, célokat 

támogató keret, Szociális és egészségügyi keret, Kisebbségi keret) a hatvani civil szervezetek 

részesülhetnek. 

Hatvan Városért Közalapítvány 

Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 267/2003 (XI. 27.) sz. határozatával a Hatvan 
Városért Alapítvány, a Dr. Baranyai Miklós Alapítvány, a Kocsis Albert Alapítvány és a Hatvan Város  



 
 

 
Tehetséges Gyermekekért Közalapítvány egyesítésével Hatvan Városért Alapítvány néven egyesített 
alapítványt hozott létre. A közalapítvány az Ötv. 8. §-ában meghatározott települési önkormányzati 
közfeladatok közül a szociális ellátásról, gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, valamint 
közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása körében fejti ki tevékenységét, 
melyhez az alapító éves költségvetéséből támogatást biztosít. Az Alapítvány céljai közé tartozik a 
város szellemi életének pezsdítése, a város rangját emelő programok szervezése, ismeretterjesztő 
kiadványok készítése. 
 
Egyházak 
 
A hitélet erős a városban. Az egyház nemcsak szakrális épületein keresztül nyújt lehetőséget a 
művelődésre, hiszen papjai, hitoktatói szóban és tettekben is mindennapi kultúraközvetítők. A 
Hatvanban működő történelmi egyházak – több évszázados hagyományt követve – 
alaptevékenységükön túl, a város közművelődésében is fontos szerepet vállalnak, a művészeti, ezen 
belül is elsősorban a zenei értékek közvetítése terén. Vannak csak egyházi, illetve az önkormányzattal 
közös szervezésű programok. 
 
Az egyes felekezetekhez tartozók számát az alábbi táblázat mutatja be. 
 

6. sz táblázat: A lakosság vallási megoszlása Hatvanban a 2011. évi országos népszámlálás adatai 

alapján 

 

Vallási közösség tagja 2011-ben (fő) 11.850 

Ebből: 

Katolikus népesség száma (fő) 10.539 

Római katolikus népesség száma (fő) 10.475 

Református népesség száma (fő) 750 

Más vallási közösséghez, felekezethez tartozó népesség száma (fő) 254 

Ateista népesség száma (fő) 220 

Evangélikus népesség száma (fő) 236 

Görög katolikus népesség száma (fő) 60 

Izraelita népesség száma (fő) 8 

Ortodox keresztény népesség száma (fő) 3 

Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó népesség száma (fő) 2.795 

Nem válaszolók száma (fő) 5.714 

Forrás: TEIR 
 
 
Hatvani Római Katolikus Egyházközség: 
 

 Szent Adalbert Plébániatemplom 
 Szent István Római Katolikus Templom 

 
Hatvani Református Egyházközség: 
 

 Református Templom 
 Evangélikus Templom 

 



 
 

Média 

A közélet a helyi társadalom, a helyi identitás egyik legfontosabb korszerű eszköze a nyomtatott és az 
elektronikus sajtó, amely amellett, hogy tájékoztató jellegével segíti a közművelődési tevékenységet, 
kiadói, működtetői és fogyasztói minőségében egyaránt a nyilvánosság, a demokrácia fokmérője.  

Hatvan három önálló – alapítványi vagy intézményi fenntartású – rendszeresen megjelenő 
nyomtatott periodikával rendelkezik: Megyehatár (térítésmentes, kéthavonta megjelenő lap, a 
Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány adja ki.), Tüske (térítésmentes, kéthavonta megjelenő lap, a 
Hatvanonline.hu internetes hírportál adja ki.), és a Hatvani Hírlap (az önkormányzat gondozásában, 
havonta, térítésmentesen jelenik meg.). További médiumként említhető a Hatvan Városi Televízió és 
a Dió Rádió, valamint a Hatvani Kalendárium. 
 

Testvérvárosi kapcsolatok 

A testvérvárosi kapcsolatok kiépítésének mozgalma, a II. világháborút követően 1951-ben indult 
hódító útjára egy új típusú együttműködési formaként. A testvérvárosi kapcsolatok értelmezhetők 
egyfajta szimbolikus szerződésként is, hiszen különleges alkalmat szolgáltatnak a nemzetek közötti 
tapasztalatcserére, a közös értékek felismerésére, legyen az kulturális, idegenforgalmi, szociális vagy 
gazdasági jellegű. Másrészről, mai értelemben a testvérkapcsolatok egyben politikai természetűek is, 
hiszen hozzájárulnak az európai egység megteremtéséhez, az európaiság gondolatának 
megalapozásához tovább erősítve az európai identitást, és lehetővé teszik a határokon átnyúló 
együttműködést, az esetleges problémák megoldását. Hatvan Város Önkormányzata 1989-ben 
kezdte testvérvárosi, illetve partnerkapcsolatainak kiépítését. A testvérvárosi, partnerkapcsolati 
megállapodások kulturális, idegenforgalmi, szociális vagy gazdasági jellegű kapcsolatok 
megalapozására, kiépítésére, továbbfejlesztésére születtek. 
 
Hatvan város testvérvárosai, partnerkapcsolatai: 
 

• Kézdivásárhely-Románia 
• Jarocin-Lengyelország 
• Beregszász-Ukrajna 
• Tavarnelle Val di Pesa-Olaszország 
• Maassluis-Hollandia 
• Kokkola-Finnország 
• Alpullu-Törökország 

A legaktívabb a határon túli két magyar településsel a kapcsolat – nemzeti ünnepekre érkeznek és 
utaznak delegációk. De aktív az együttműködés a holland, a finn és a török várossal is. Kulturális, 
művelődési és a sport területén vannak közös programok, emellett az oktatás terén is van kapcsolat. 
Ezekkel a testvérvárosokkal az együttműködés előremutató. Jarocin és Tavarnelle Val di Pesa 
városokkal való kapcsolat évek óta stagnál. 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

1.8.1.1 Oktatás, nevelés 

 
Hatvan városában a nevelési, oktatási rendszer felépítése a következő: 
 
 
 



 
 

 
A városban két bölcsőde működik a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (Kossuth tér 
15.) intézményeként, a Hajós Alfréd utca 1., illetve a Mohács utca 3. telephelyeken.  

A működő bölcsődei férőhelyek száma erőteljes emelkedést mutat 2000 óta. A férőhelyek száma 
2000-2001 évben 80 fő volt, majd 2002 – 2004 közt lecsökkent 70 főre. 2005 – 2008 közt tovább 
csökkent, 60 főre. 2009-től tapasztalható nagyobb mértékű növekedés, ami egyrészt a törvényi 
szabályozás változásából, másrészt a 2005-ben bezárt csoport újra megnyitásából adódott. 2013. 
évben a férőhelyek száma 108 fő volt. A Hajós Alfréd úti bölcsőde 84, a Mohács úti bölcsőde 24 
férőhelyes, így 108 gyermek ellátására van lehetőség. Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 2014. 
évben a bölcsődében beíratott gyermekek száma átlagosan 90 fő.  

Az egy bölcsődei férőhelyre jutó bölcsődések száma tekintetében elmondható, hogy a vizsgált 
időszakban 2005. évben volt a legmagasabb, amikor egy férőhelyre 1,45 bölcsődés jutott. 
Megállapítható, hogy a mutató 2007. évtől folyamatos csökkenést mutat. 2010 évtől a mutató 1 alá 
csökkent, tehát elmondható, hogy a bölcsődébe íratott gyermekek ellátása teljes mértékben 
megoldott, sőt, kapacitás kihasználatlanság mutatkozik. 2013-ban a mutató 0,83 volt, ami 
alacsonyabb, mint a járási (0,84), megyei járásközpontok (0,91)viszonylatában mért és az országos 
érték (0,98). A feltöltöttség azért nem teljes, mert a 15/1998. NM rendelet pontosan szabályozza a 
csoportok maximális létszámát. Mivel a bölcsőde ellát sajátos nevelési igényű, korai fejlesztésben 
részesülő gyermekeket is, a férőhelyeket teljesen feltölteni nem lehet. 
 
Előzőeken felül a városban – önkormányzati adatszolgáltatás szerint - több családi napközi is 
működik. A Kistücsök a városi kórház támogatásával, a Hófehérke magánszemély vállalkozásában, az 
OK Gyermekközpont és a Csiribiri alapítványi fenntartású. 
 

22. sz ábra: Egy működő bölcsődei férőhelyre jutó bölcsődések száma (fő) 

 

 
Forrás: TEIR 

 
 
 
 
 



 
 

 
Általánosságban elmondható, hogy az egy működő bölcsődei férőhelyre jutó 0-2 évesek száma 2000 
– 2013 viszonylatában közel azonos volt a heves megyei járásközpontokban mért értékhez. Számuk a 
legmagasabb 2006 (10,3) és 2008 (10,4) közt volt a legmagasabb. 2009-től erőteljes csökkenés volt 
tapasztalható. 2013. évre (4,8 fő) a 2009. évi szám (8,9) több, mint felére esett vissza. A vizsgált 
időintervallumban a Hatvan város vonatkozásában mért létszám minden évben kedvezőbb volt, mint 
az országos átlag (2013-ban 7,3), és jóval kedvezőbb, mint a járási (2013-ban 9,3) érték.  
 
 

23. sz ábra: Egy működő bölcsődei férőhelyre jutó 0-2 évesek száma (fő) 

 

 
 

Forrás: TEIR 
Óvodák:  

A városban 7 db óvoda működik, melyek közül mindegyiket Hatvan Város Önkormányzata üzemelteti. 

Óhatvanban a Brunszvik Teréz Óvoda, Napsugár Óvoda, Százszorszép Óvoda, Vörösmarty téri Óvoda. 

Újhatvanban pedig a Csicsergő Óvoda, a Gesztenyéskert Óvoda, a Varázskapu Óvoda és a Mesevilág 

Tagóvoda. 

7. sz táblázat Óvodák férőhelyei 

  Intézmény neve 

Férőhelyek 
száma (az 

alapító okiratok 
alapján) 

2014. november 30-i állapot 

Beírt óvodások 
száma 

Óvodai csoportok 
száma 

Ó
h

atvan
 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 100 91 4 

Hatvani Napsugár Óvoda 100 91 4 

Hatvani Százszorszép Óvoda 150 145 6 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 80 80 3 



 
 

Ú
jh

atvan
  

Hatvani Csicsergő Óvoda 75 65 3 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(Ebből Mesevilág óvodai 
telephely) 

175 
(37) 

142 
(32) 

6 
(2) 

Hatvani Varázskapu Óvoda 84 78 3 

  Összesen 801 724 31 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
Az óvodai férőhelyek száma 2013. év végén 786 db volt, ami a 2000. évhez képest kismértékű 
emelkedést mutat (2000-ben 768 db). A közben eltelt időszak alatt 2007. évben volt egy erős 
csökkenés, amikor is 764 db-ról 310-re csökkent a férőhelyek száma. 2008. évtől újabb emelkedés 
látható, 740 db férőhelyre. Ezután 2012-ben kismértékű emelkedés látható, 786 db-ra. 
 
Az egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma 2000-től 2013-ig 0,85 – 1,05 érték közt mozgott. 2005. 
óta az érték minden évben 1 alatt van. A mutatóból kiderül, hogy a beíratott gyerekek száma 
alacsonyabb a férőhelyek számánál, tehát az óvodás korúak elhelyezése megoldott a városban, 
azonban a kapacitás kihasználatlanság az intézmények fenntartásának problémájához vezethet. Ezzel 
a városi érték 2013-ban 0,91 megfelel a megyei járásközponti szintnek, viszont magasabb a járási 
(0,84) és országos (0,87) értéknél. 
 
 

24. sz ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma (fő) 

 

 
 

Forrás: TEIR 
 
 
 



 
 

 
Az óvodások tekintetében a bölcsődés korúakhoz hasonlatosan elmondható, hogy a 3-5 év közötti 
óvodás korúak intézményi ellátása megoldott. Az egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 évesek száma 2007. 
év kivételével (amikor 1,89 fő volt), 2000 – 2013 között 1 alatt volt, azaz ha minden 3-5 éves korú 
gyermeket óvodába járatnának, sem lehetne maximális kapacitással működtetni az óvodákat. Az 
utóbbi pár évben folyamatos csökkenés tapasztalható, a mutató 2011-ről 2013-ra 0,82-ről 0,73-ra 
csökkent. 
 

25. ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 évesen száma (fő) 

 

 
 

Forrás: TEIR 
 
Általános iskolák: 

 

Hatvanban az általános iskolások tanítása az alábbi intézményekben történik: 

 5. Sz. Általános Iskola (Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) 

 Kodály Zoltán Általános Iskola (Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) 

 Kossuth Lajos Általános Iskola (Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) 

 Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola (Fenntartó: 

Heves Megyei Intézményfenntartó Központ) 

 Szent István Általános Iskola (Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) 

 Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (Fenntartó: Váci Egyházmegye Ordináriusa) 

 

 

 



 
 

 

8. sz táblázat: Általános iskolai feladatellátás (2014. október 1-i statisztika) 

 

Intézmény neve Tanulók  
száma 

Osztályok 
száma 

Napközis 
csoportok 

száma 

Iskolaotthonos 
csoportok 

száma 

Tanulószobai 
csoportok 

száma 

Hatvani 5. Sz. Általános 
Iskola 

282 12 2 4 2 

Hatvani Kodály Zoltán 
Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő   
Általános Iskola 

421 17 4 5 2 

Hatvani Kossuth Lajos 
Általános Iskola 

443 16 9 0 2 

Hatvani Szent István 
Általános Iskola 

381 18 5 5 0 

Újhatvani Római 
Katolikus Általános 
Iskola 

208 8 3 0 1 

Mindösszesen 1735 71 23 14 7 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
 
Az általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt nézve) 2001-től 2007-ig 
dinamikusan csökkent. 2007-re a 2001-es évet bázisként tekintve, a 2.292 főről közel a felére esett, 
azaz 1.209 főre. 2008. évben a számuk 1.933 fő volt, 2012-ig csökkenés mutatkozott, egészen 1.727 
főig, majd 2013-ban számuk 1.814 fő volt.  
 
Hatvan városában az általános iskolai feladatellátási helyek átlagos száma az utóbbi bő évtizedben 
meghaladja a járási és országos értéket. 2013. évben Hatvanban ez a szám 259,1 fő volt, ami 
jelentősen meghaladta a járási (205 fő) és országos (207,4 fő) átlagot, viszont alulmaradt a megyei 
járásközpontok tekintetében mért átlagtól, ami 310,4.  
 
A nappali oktatásban résztvevő általános iskolások közül a más településről bejárók aránya a 2008-as 
14,1%-ról 2013-ra ennek 117,02%-ra, azaz 16,5%-ra nőtt. A vizsgált időszakban a város 
viszonylatában kimutatott bejárás meghaladja a járási arányt (2013-ban 12,9%), ami a város oktatási 
szempontból vonzó helyzetét erősíti meg. A megyei járásközpontok esetén számított érték ennél is 
kedvezőbb, kb. 23%, az országos érték (14,5%) pedig közel azonos a járási aránnyal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

26. sz ábra: Más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%) 

 

 
 

Forrás: TEIR 
 

Középiskolák (Gimnáziumok és szakközépiskolák együttesen): 

A hatvani középfokú oktatást ellátó középiskolák a következők: Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola (Szakközépiskola és gimnázium), Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium (Szakközépiskola), Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakközépiskola, szakiskola és 
Felnőttek Általános Iskolája (Szakközépiskola), Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola (Szakközépiskola és gimnázium), Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola (Szakközépiskola). Fentieken felül a településen található a négy 
helyszínen működő Kocsis Albert Zeneiskola (alapfokú művészeti iskola). 
 
Az önkormányzati adatszolgáltatás alapján a középfokú oktatás területén szintén cél volt az 
intézmények hagyományoknak megfelelő önálló intézmények megalapítása a 2011/2012. tanévtől. 
Ezen középfokú oktatási intézményeket továbbra is intézményfenntartó társulás keretében célszerű 
működtetni, figyelemmel arra, hogy a város középiskoláiban nem csak hatvani, de a megye más 
településeiről, sőt a szomszédos megyékből is érkeznek tanulók. 
 
A nappali tagozatos középiskolai tanulók (összességében, a hat-, és nyolcosztályos gimnáziumok 
évfolyamaival együtt) száma 2001 – 2003 közt emelkedett, egészen 1.700 főig, majd  2010-ig 
folyamatos csökkenést tapasztalhattunk, egészen 1.299 főig.  2011-től újabb kismértékű növekedés 
következett, míg 2013. év végén számuk 1.374 fő volt.  
 
A nappali tagozatos képzésben részt vevő középiskolásokról elmondható, hogy a más településről 
bejárók aránya a településen 2008 óta folyamatosan 61,1 és 64,9% közt mozog, 2013-ban 61,1%, 
tehát a középiskolai tanulók több, mint fele más településről jár át Hatvanba, ami jól mutatja a város 
vonzó középfokú oktatási helyzetét. Ezzel az aránnyal jelentősen meghaladja mind a megyei 
járásközponti (2013-ban 50,8%), mind az országos (2013-ban 42,4%) értéket, és közel esik a járási 
(2013-ban 62,7%) értékhez. 



 
 

Felsőfokú oktatás:  Hatvanban nem működik felsőoktatási intézmény. 

1.8.1.2 Egészségügy 

A település lakosságának egészségmegőrzése érdekében komplex egészségügyi ellátás biztosítása a 
cél. Ez az Albert Schweitzer Kórház részvételével, illetve háziorvosi és szakorvosi rendelők révén 
valósul meg. A kórház térségi szerepkörrel rendelkezik, hiszen tartozik hozzá járóbeteg és fekvőbeteg 
ellátási terület Hatvanon kívül is, a szakellátástól függően járáson vagy akár megyén túlnyúló ellátási 
területe is van. A kórházon az elmúlt években jelentős fejlesztések zajlottak és folyamatban vannak 
ma is. Közlekedési csomópont szerepe miatt a baleseti ellátásokhoz kapcsolódó szervezeti részleg, 
valamint korunk elvárásainak, igényeinek minden téren megfelelő központi műtőblokk kialakítása és 
a gyógyítás minőségének a javítását hatékonyan elősegítő kórházi eszközök beszerzése szükséges. A 
rehabilitációt elősegítő egészségügyi szolgáltatások pld. fürdő lehetőségeinek a biztosítása és a 
szakellátáshoz funkciójában jól kapcsolódó idősek otthona kialakítása kórház területén. A 2014-ben 
elkezdett infrastrukturális fejlesztések mellett (szülészeti és újszülött osztályon, eszközbeszerzések, 
homlokzati szigetelés és nyílászárócsere, napelemek felszerelése) a humán erőforrás fejlesztése is 
történik a Kórházban.  

A város lakosságára vetítve elmondható, hogy ezer főre 14,5 kórházi ágy jutott 2013-ban. Ez a vizsgált 
időszakra nézve a kiinduló 2000. évhez képest csökkenés, hiszen akkor 18 férőhely jutott ezer 
lakosra. 2007-2011 közt volt a legkedvezőbb a helyzet. Ezen időszak alatt a férőhelyek száma 17 db-
ról 20,2 db-ra nőtt, majd a következő évtől csökkenés volt tapasztalható. Ezzel Hatvan egyértelműen 
kedvezőbb helyzetben van az országos (2013-ban 7) férőhelyszámnál, és a járási értéknél (2013-ban 
5,9), viszont a megyei járásközpontok magas értékét (16,8) nem éri el a településé. 

Az egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma 2000-től 2013-ig 1.447,1 főtől 1.839,8 főig 
mozgott. 2007 óta 2013-ban mutatja a legmagasabb értéket (1567,8). Ez a leterheltség 
kedvezőtlenebb az országos (1556,7) és a megyei járásközpontok (1471,2) esetén mért 
leterheltségnél, viszont kedvezőbb a járási (1738,8) értéknél. A városban 9 db felnőtt háziorvosi 
körzet, 4 db gyermekorvosi körzet és 6 db fogorvosi körzet található. Felnőtt háziorvos és 
gyermekorvosi ügyelet is található a településen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

27. sz ábra: Egy házi- és gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő) 

 

Forrás: TEIR 

1.8.1.3 Szociális ellátás 

A szociális ellátás meghatározó intézménye a több helyszínen működő Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat (Fenntartója a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulás). Telephelyei Új-Hatvanban a Védőnői Szolgálat, Fogyatékkal élők 
Nappali Intézménye, Mohács úti Bölcsőde, és az Ifjúság-Egészségügyi Szolgálat, Ó-Hatvanban pedig az 
Anyatejgyűjtő Állomás, Védőnői Szolgálat, Hajós úti Bölcsőde, Idősek Klubja és Ifjúság-Egészségügyi 
Szolgálat. 

Tevékenységei közé tartozik a házi segítségnyújtás mind idősek, mind értelmi fogyatékosok és/vagy 
mozgáskorlátozottak részére, családsegítés, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, nappali ellátás - 
idősek és időskorú sérültek részére, továbbá fogyatékkal élők nappali intézményeként is funkcionál, 
az alábbiaknak megfelelően: 

Az idősek nappali intézményi kapacitás kihasználtsága 2004-ről 2013-ra 107,14%-ra nőtt, 1.050 
ezrelékről 1.125 ezrelékre. Ezzel az értékkel meghaladja mind a járási (861,1), mind a megyei 
járásközpontokban számított (970,7), mind az országos (935,7) értéket. Az adatokból megállapítható, 
hogy a kapacitás kihasználtság 2008-ban volt teljes, azóta minden évben meghaladja az optimálist. 

 

 

 

 



 
 

 

28. sz ábra: Idősek nappali intézményeinek kapacitás kihasználtsága 

 

Forrás: TEIR 

Az önkormányzati kezelésben lévő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 
kapacitás kihasználtsága 2000-ről 2011-re 1.061 ezrelékről 1.000 ezrelékre csökkent. Ezzel az értékkel 
közel azonos volt a a járási, megyei járásközpontokban számított, és országos értékkel. 2012. évtől 
nincs önkormányzati üzemeltetésű ilyen intézmény. Az üzemeltetést a Hatvani Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vette át. 

29. sz ábra: önkormányzati kezelésben lévő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézmények kapacitás kihasználtsága (ezrelék) 

 

Forrás: TEIR 



 
 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. 
Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén léptek hatályba.  

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az 
önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakul.A 
jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe 
kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a 
korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá). Az állami 
felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági 
feltételeiről az önkormányzatok döntenek települési támogatás keretében. Hatvan város 
vonatkozásában továbbra is igényelhető a lakásfenntartási támogatás, új nevén lakhatáshoz 
kapcsolódó támogatás (Lásd 1.7.1.6). A jogosultság feltételei nem változtak. A méltányossági 
közgyógyellátás megszűnik, helyette gyógyszer-kiadási támogatás állapítható meg. A támogatás a 
háziorvos által igazoltan krónikus betegségben szenvedő, közgyógyellátásban nem részesülő személy 
részére állapítható meg, ha a gyógyszerfogyasztás havi költsége létfenntartását veszélyezteti, és 
vagyonnal nem rendelkezik. Nevében változik az önkormányzati segély. A létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás állapítható meg. 

1.8.1.4 Kulturális élet 

Állandó székhelyű színház, illetve 2004-től mozi sem található Hatvanban. 

A múzeumi látogatók tekintetében 2006 kiemelkedő év volt, hiszen éves számuk 2.240 fő volt. Ezután 
drasztikus visszaesés volt megfigyelhető a 2009-es évig, amikor az éves látogatószám 346 főre 
csökkent. 2010. évtől a látogatószám ismét dinamikusan emelkedett, egészen a 2013-as 2.351 főig, 
ami a 2009. évi látogatószám majdnem hétszerese. 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

Hatvan város rendelkezik Esélyegyenlőségi tervvel, mely összhangban az Egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok 

elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 

5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel készült el. (Hatvan város a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

megvitatta és a 457/2013 (VI.27.) sz. határozatával elfogadta.) 

 „Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítésével biztosítani 

kívánja a település életében megjelenő esélyegyenlőségi problémák feltárásának és megoldásának 

lehetőségét. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordít az oktatás, képzés területén a jogellenes 

elkülönítés megelőzésére, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására, a 

munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 

hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatatási esélyeik javítására, és általános életkörülményeik 

könnyítésére, javítására.”1 

Hatvan Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Programjában az alábbi átfogó célokat fogalmazta 

meg: 

                                                           
1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 



 
 

 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

- a diszkriminációmentességet, 

- a szegregációmentességet, 

- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 

intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlőségének elemzésén túl a tanulmányban 

helyet kapott még a gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység; nők helyzete, 

esélyegyenlősége, az idősek helyzete, esélyegyenlősége; valamint a fogyatékkal élők helyzete, 

esélyegyenlősége. 

Az alábbiakban ismertetjük, milyen következtetések kerültek levonásra az esélyegyenlőségi tervben. 

A problémák megnevezésén túl fejlesztési lehetőségek is megnevezésre kerültek a programban.  

9. sz táblázat: Az esélyegyenlőségi tervben szereplő következtetések 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása rövid 
megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 
meghatározása rövid címmel 

Romák 
és/vagy 

mélyszegénységben 
élők 

1. Általános iskolai felnőttoktatás 
hiányosságai 
2. Értékteremtő közmunka program 
romák számára 
3. Nincs felülvizsgált Anti-
szegregációs 
Terv 

1. Köznevelési intézmények 
bevonása, motiváció 
2. Egyéni készségek figyelembe vétele 
a hatékony munkavégzésért (Szociális 
szövetkezet). 

Gyermekek 

1. Gyermek elhanyagolások magas 
száma. 
2. 0-7 éves korúak ellátási igényeire 
vonatkozó adatok hiánya. 
3. 0-3 éves korúak nappali 
ellátásában a 
bölcsődén kívül nincs más 
lehetőség. 
4. Adatszolgáltatás nem teljeskörű a 
többféle fenntartó miatt. 
5. Továbbtanulási arányok jelentős 
eltérése a HHH-s tanulók esetében. 
6. Hiányos a pedagógusok 
módszertani 
képzettsége. 
7. Települési Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Terv elévült. 

1. Családsegítő szakemberekből 
munkacsoport alakítása, beavatkozási 
terv készítése, megoldáskeresés. 
2. A hiányosságok korrigálása, 
megfelelő 
tájékoztatás és segítségnyújtás az 
ügyintézés során. 
3. Egyéb nappali ellátási formák 
felkutatatása, igényének felmérése, 
elindítása. 
4. Rendszeres konzultáció, egyeztetés 
a 
fenntartók mögött. 
5.Motiváció, személyes 
pályaválasztási 
tanácsadás, szoros nyomon követés, 
egyéni foglalkozás. 
6.Új tanítási módszerek elsajátítása. 



 
 

7. A dokumentum felülvizsgálata. 

Idősek 1. Tevékeny időskor program nem 
létezik. 
2. Generációk közötti távolság 
növekedése. 

1. Időkorúak foglalkoztatottságát és 
tanulását támogató programok 
keresése, 
szervezése. 
2. Fiatalokkal közös programok 
szervezése, egymás segítése, jó 
gyakorlatok keresése. 

Nők 

1. Női típusú munkahelyek hiánya. 
2. Atipikus munkahelyek hiánya 
(rugalmas munkaidő, részmunkaidő, 
otthoni munka). 
3. Gyermeküket egyedül nevelő nők 
gazdasági és jogi kiszolgáltatottsága. 
4. Krízisben igénybe vehető 
szolgáltatások nincsenek. 

1. Női munkaerőre támaszkodó 
munkahelyek teremtésére ösztönzés. 
2. Igények felmérése, ilyen típusú 
munkahelyteremtés ösztönzése. 
3. Önsegítő anyacsoportokat szervező 
civilszervezetek támogatása. 
4. Ellátási szerződés kötése 
anyaotthonnal, családok átmeneti 
otthonával. 

Fogyatékkal 
élők 

1. Nincs adatbázis és felmérés a 
fogyatékkal élők esélyegyenlőségére 
vonatkozóan. 
2. Kevés foglalkoztatási lehetőség a 
fogyatékkal élők számára. 

1. Beavatkozási területek szerinti 
adatbázis készítése. Fogyatékos ügyi 
mentor kinevezése, képzése. 
2. Foglalkoztatásuk lehetőségeinek 
feltérképezése, támogatása.  

 

A Program jövőképeként az alábbiak szerepelnek: „Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák el 
tudják végezni az általános iskolát nagy számban és értékteremtő munkával szereznek jövedelmet. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők munkához jussanak és élethelyzeteik javuljanak.  
 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek védelmét, fejlesztési igényeik kiszolgálását, biztonságos, 
fejlesztő elhelyezésüket. A nevelési intézményekben az oktatásuk-nevelésük igényeikhez kapcsolódó 
módszerekkel történjen, és a HHH-s gyerekek minél szélesebb körben tanuljanak tovább. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségének megőrzésére, foglakoztatásuk segítésére és az 
élethosszig tanulásra való igényük kiszolgálására és arra, hogy életüket hasznosnak érezzék.  



 
 

 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy életvitelüknek megfelelő munkahelyen 
dolgozhassanak, a gyermeküket egyedül nevelőknek segítsége legyen és krízishelyzetben megoldásra 
és nyugalomra leljenek. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életét megkönnyítő és 
számukra segítséget jelentő elvi és gyakorlati segítségnyújtásra (eszközök, akadálymentesítés, 
jeltolmács stb.), foglalkoztatottságuk növelésére.” 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

Hatvan városában a gazdasági struktúra az elmúlt 20 évben jelentős változáson ment keresztül. A 
mezőgazdasági helyett az élelmiszeripari termelés került az előtérbe, melynek fő elemei a 
konzervgyár és cukorgyár voltak. Azonban ezen üzemek bezárásával a gazdasági élet tovább 
módosult, és a hangsúly áttevődött az autó alkatrész valamint a vegyipari (gyógyszergyártás) 
gyártásra. A cukorgyár 2004 óta termeléssel már nem is, csak raktározással és csomagolással 
foglalkozott, mígnem 2011-ben a cukorsilók leszerelése is megkezdődött. Az élet azonban nem állt 
meg, hiszen már korábban a várost választotta egyik magyarországi telephelyéül a Robert Bosch  

Elektronika Kft.. A 1998. évi hatvani gyáralapítás óta üzem ma már a Bosch csoport autóelektronikai 
divíziójának legnagyobb gyártó központja a világon.  

A Bioextra Zrt., amely gyógyszer gyártási tevékenységet folytat, hatvani telephelye a 2014. évben a 
városi iparűzési adó 10. legnagyobb befizetőjévé vált.  

A város elhelyezkedéséből adódóan - hiszen kiemelkedő közlekedési csomópont - a nagy átmenő 
forgalomnak köszönhetően a kereskedelmi valamint a szolgáltató szektor is fellendülőben van.  

A gazdasági átalakulás következtében a város nem veszítette el térségbeli vezető szerepét, sőt 
megerősítette azt, hiszen a nagyszámú betelepülő vállalkozás nemcsak a helyieknek kínál 
megélhetési lehetőséget, hanem a szomszédos településekről is ide érkeznek a munkavállalók.  

30. sz ábra: Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft) 

Forrás: TEIR 



 
 

 

A hozzáadott érték egy alapvető mutatószám, mely a nemzetgazdaság, vagy ennek valamely részének 
megítéléséhez szükséges. A hozzáadott érték a termelési érték és a vásárolt ráfordítások 
különbözete, azaz pontosan megadja, a nemzetgazdaság, vagy ennek valamely része által adott 
időszakban létrehozott eredményét. A hozzáadott érték úgy bruttó, mint nettó kategóriaként is 
értelmezhető az amortizáció levonásától függően. Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 
kiemelkedően jó átlagot mutat Hatvan városában az országos értékhez viszonyítva. Míg 2004-ben az 
országos normához (1 020 e Ft) közeli eredményt ért el a város (1 183 e Ft), addig a 2012-es adatok 
alapján hozzávetőlegesen eléri (2 538 e Ft) az országos átlag (987 e Ft) háromszorosát is. Ugyanígy 
mind a Hatvani járás és Heves megyei járásközpontok középértékeitől jóval nagyobb mértékű a BHÉ-
ja a településnek. Mindez köszönhető a városban letelepedett ipari termeléssel foglalkozó 
nagyvállalatoknak, az ezen nagyvállalatok kiszolgálására létrejövő kisvállalkozásoknak.  

 

31. sz ábra: Regisztrált vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett és megszűnő 
gazdálkodási formákkal együtt, év végén (2013)) (db) 

 

 Forrás: TEIR 

A 2013. évben 2742 darab regisztrált vállalkozás volt Hatvanban, amely érték magasan a környékbeli 
települések fölött áll. A szomszédos községek, városok, települések valószínűsíthetően nincsenek 
olyan mértékű infrastruktúrális lehetőségekkel, ipari környezettel ellátva, mint Hatvan, így kevésbé 
vonzó terület a vállalkozások számára.  

A regisztrált vállalkozások száma a 2000 év és a 2013-as évek alatt jelentős mértékben növekedett, 
majdnem 800 vállalkozással emelkedett ezen érték. 2013-ban 2742 db gazdasági társaság szerepel a 
regisztrált vállalkozásként Hatvan városában, míg 2000. évben csak 1904 darab. Az említett 
intervallumban folyamatosan növekedett a vállalkozások száma, ami köszönhető a kedvező 
infrastruktúrának, a betelepült nagyvállalatok vonzásának, a város törekvésének, mellyel megfelelő 
területet kívánnak biztosítani a gazdasági szereplők számára.  



 
 

 

További statisztikai adatok szerint a településen 687 olyan működő vállalkozás található, melynek 
székhelye is a város, valamint 10 cég telephellyel, míg 414 vállalkozás fiókteleppel rendelkezik 
Hatvanban. Azaz az effektíve tevékenységet is végző vállaltok száma 1111 darab (ceginfo.hu 
adatszolgáltatás).  

Azonban a felszámolás illetve végelszámolás alatt álló vállalkozások száma is nagymértékű, 
összességében 63 db a megszűnés alatt álló gazdasági társaságok száma 2015-ben. Ez mindösszesen 
egy 5,6%-os csökkenést eredményezhet a működő vállalkozások tekintetében. (Igaz az is, hogy a 
felszámolási vagy végelszámolási eljárások a megszűnésen túl más végeredménnyel is járhatnak.) 

10. sz táblázat: A regisztrált vállalkozások száma foglalkoztatotti létszámot tekintve 

év 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1-9 fős 

regisztrált 

vállalkozások 

száma (db) 

1602 1592 2012 1987 1986 2044 2017 1991 

10-49 fős 

regisztrált 

vállalkozások 

száma (db) 

60 56 57 50 55 42 39 39 

50-249 fős 

regisztrált 

vállalkozások 

száma (db) 

13 13 14 15 11 11 9 9 

250-x fős 

regisztrált 

vállalkozások 

száma (db) 

3 4 4 3 3 3 3 3 

Forrás: TEIR 

A korábban említett 2742 darab regisztrált vállalkozás között szerepelnek szép számmal a 
mezőgazdasági őstermelők is, valamint olyan egyéni vállalkozók, melyek átlagos statisztikai állományi 
létszáma 0.  

A településen a regisztrált vállalkozások közül 2013-ban túlsúlyban voltak az 1-9 fős regisztrált 
vállalkozások (1991 db), azaz több mint 70 %-a a nyilvántartásba vett cégek közül 9 fő alatti 
munkavállalói létszámmal dolgozott. A 2011. év után azonban némi csökkenés figyelhető meg a kis 
foglalkoztatotti létszámú vállalkozások számát tekintve, hiszen számuk 2044 darabról 1991 darabra 
esett vissza.  

A 10-49 fős regisztrált vállalkozások száma 2006-2013-as időszakban hullámzó tendenciát mutat, de 
elmondható, hogy 60 darabról 39-re csökkent a számuk. A 10-49 fős gazdasági társaságok száma a 
korábban említett (1-9 fős) regisztrált vállalkozások számához képest a teljes településen kevésnek  

 

 

 



 
 

 

mondható. Az össz vállalkozói létszámhoz viszonyítva mindössze 1,4 %-ot tesz ki a tíz és 
negyvenkilenc fő közötti állományi létszámmal működő vállalkozás a 2013. évben.  

Még kevesebb a létszámban egy léptékkel nagyobb vállalkozások száma a városban, azaz az 50-249 
fős regisztrált vállalkozások száma a vizsgált 2006-2013-as időszakban. Az érték 15 és 9 darab között 
változott, azaz mindössze 0,3 %-ot tesz ki (2013. évben) az össz regisztrált vállalkozók között a 
középvállalkozások száma. Az eltérés abból adódik, hogy a vállalkozások mindegyike felszámolás alá 
került, majd meg is szűnt.  

A nagyvállalatoknak tekinthető 250-x fős regisztrált vállalkozások száma a 2006-2013-as időszakban 3 
és 4 között mozgott. Egy nagyvállalkozás (HZN Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság) 
2008-ban elkezdte leépíteni a foglalkoztatotti létszámát, mára pedig végelszámolás alá került a cég.  

A Regisztrált nonprofit szervezetek száma ezer lakosra számolva 2011 és 2013-ban 13 és 14 darab 
között mozgott, 2013-ban 14 darab volt.  

Összességében megállapítható, hogy vállalkozások tekintetében Hatvan városában túlsúlyban vannak 
a mikro vállalkozások, valamint a mezőgazdasági őstermelők. A városban minden nyolcadik lakosra 
jut egy regisztrált vállalkozás. A magas BHÉ értéket a 2742 darab vállalkozásnak köszönhetik, melyből 
összesen csak három nagyvállalat, kilenc középvállalkozás és 39 kisvállalkozás.  

 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Egy település életében meghatározó lehet az ott létrejövő vállalkozások száma működési formájukat 
tekintve. Ennek megfelelően kerültek csoportosításra a szervezetek az alábbiakban.  

A mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya az összes regisztrált vállalkozás százalékában 
Hatvan városában a 2008-tól a 2013-ig csak kis mértékben változott, összesen 3%-ot növekedett az 
említett intervallumban. Míg 2008-ban 19,6 %, addig 2013-ban 22,6 % volt ez az érték. Az országos 
átlagot tekintve elmaradás tapasztalható a település adataiban. A Hatvani járás (42%) országosan is 
kiemelkedő értékeket ért el a mezőgazdasági vállalkozások számát tekintve, ettől elmarad Hatvan 
teljesítménye.  A település primer szektorban való részesedése 2013-ban messze elmarad a járási 
(42%) és az országos (27,3%) aránytól is. Ez a tendencia megfigyelhető a korábbi évek esetében is, az 
arány hasonlóan alakult egészen 2008-ig, mint 2013-ban.   

 

11. sz táblázat: Mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás 
százalékában 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Magyarország 24,80% 25,60% 25,60% 26,20% 26,90% 27,30% 

Hatvani járás 39,10% 39,90% 39,90% 40,40% 41,50% 42,00% 

Heves megyei járásközpontok 18,40% 19,10% 19,30% 19,90% 20,60% 21,40% 

Hatvan 19,60% 20,20% 20,70% 21,50% 22,20% 22,60% 

Forrás: TEIR 

 

 



 
 

 

32. sz ábra: Mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya a környékbeli 
településeken (az összes működő vállalkozás százalékában 

 

 

Forrás: TEIR 

 

Az ipar-, építőiparban regisztrált vállalkozások aránya tekintetében a település a 2008-óta eltelt 
időszakban az országos átlag értékkel megegyező számú gazdasági társasággal rendelkezett, valamint 
azzal összhangban változott. 2008-ban 11,4 %-át tették ki a regisztrált vállalkozásoknak, míg 2013-ra 
10 %-ra csökkent ez az értéke. Ugyanígy fogyatkozó tendencia figyelhető meg az országos átlagban is, 
hiszen a 2008-as kezdeti 11,4 %-ról 2013-ra 10,1 %-ot tettek ki az iparban, építőiparban regisztrált 
vállalkozások száma. A Heves megyei járásközpontok (2008: 11,1 %; 2013: 9,6%) és maga a Hatvani 
járás (2008: 11; 2013: 9,9%) szintén ezt a képet mutatta, megcsappant a regisztrált vállalkozások 
között az ipari tevékenységet folytatók száma. Valószínűsíthetően a gazdasági válság következménye 
a mérséklődés, hiszen elmondható, hogy országos szinten az építőipari tevékenység visszaszorult, és 
még a mai napig nem tért magához ez a szegmens.   

Hatvan városa nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a turizmust fellendítse. Ennek érdekében több 
intézményt is üzemeltet, melyek vonzóvá teszik a 20 ezer fős várost. Ide sorolható a műemlék 
védelem alatt álló Grassalkovich-kastély, mely épület egy vadászati múzeumnak, valamint egy 
művelődési háznak is otthonául szolgál. De a Moldovay Győző Galéria, Hatvany Lajos Múzeum 
szintén felkeltheti érdeklődését az Alföld és a Mátra hegység találkozójára. Továbbá a településen 
helyezkedik el a Szent Adalbert templom, és a Római Katolikus templom is, melyek megtekintése 
újabb élménnyel gazdagíthatja az ide látogatót. A város színes kulturális programokkal csábítja a 
településre az utazni vágyókat, így tavaszi fesztivál, nyári rendezvénysorozatok kerülnek 
megrendezésre évente.  

 

 

 

 



 
 

 

33. sz ábra: Vendéglátóhelyek száma 

 

Forrás: TEIR 

 

A vendéglátóhelyek száma 2013-ban 118 darab volt, amely kis mértékben alacsonyabb, mint az 
évezred elején, hiszen akkor 136 vendéglátó egység működött Hatvanban. Az évek folyamán nagy 
mértékű változás nem volt tapasztalható, egyedül 2009-ben süllyedt 100 darabra a vendéglátóhelyek 
száma, a többi évben mindig 115 fölött működött ilyen jellegű vállalkozás. A település központjára 
összpontosul a legtöbb vendéglátó egység (Óhatvan és Újhatvan területe), azonban a város szélein is 
lehet találni vendéglátóhelyet.  

 

34. sz ábra: Összes szálláshely szállásférőhelyinek száma (kereskedelemi és 
magánszállásadás) (db) 

 

Forrás: TEIR 

 

A városban a szálláshelyek férőhelyeinek száma drasztikusan csökkent az évezred elejéhez képest, 
hiszen 2000. évben még 215 férőhelyről beszélhettünk, a legutóbbi adatfelméréskor (2013. év) pedig 
már csak 93 szállásférőhely volt a településen. Annak ellenére, hogy a város egyetlen szállodája 2007- 



 
 

 

ben bezárt, mégsem csökkent abban az évben drasztikusan a férőhelyek száma. A legnagyobb 
visszaesés 2011. évtől következett be, amely 93 férőhely 2013-ig megmaradt. A férőhelyek száma 
bőven kiszolgálja az ide látogató létszámot.  

 

12. sz táblázat: Szállodai szállásférőhelyek aránya (összes szállásférőhelyből) (%) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Magyarország 18,9 19,1 18,7 18,5 19,5 20,4 21,3 21,2 21,8 22,4 22,9 24,2 25 24,5

Hatvani járás 26,1 31 26,9 22,9 26,3 16,4 14,8 0 0 0 0 0 0 0

Heves megyei 

járásközpontok 30,6 30,6 29,1 23,2 24,2 24,2 24,1 25,3 25 24 20,9 24,5 26 26,7

Hatvan 30,7 39,9 37 30,6 38,5 26,2 20,9 0 0 0 0 0 0 0  

Forrás: TEIR 

 

A szállodai szállásférőhelyek aránya az összes szállásférőhelyből 2000-ben Hatvanban 30% fölötti 
volt, ami az országos arányhoz képest nagyon magasnak mondható. A Hatvani járásban szintén 
magas volt, sőt a Heves megyei járásközpontokkal hasonló szintet ütött meg a város az évezred 
elején. Azonban ez az arány megváltozott 2007-ben, a hatvani szállodai férőhelyek megszűntek, így 
nullára esett vissza ez az érték, a 66 darab férőhely megszűnt. Ezzel együtt a Hatvani járásban is 
megszűnt a szállodai szolgáltatás, azaz Hatvan városában volt az egyetlen szálloda a járásban, 
valamint a Heves megyei járásközpontok százalékos arányát is negatívan érintette a szállodai 
férőhely megszűnése. 

 

35. sz ábra: Vendégforgalom Hatvanban 

 

 

Forrás: TEIR 

 

 



 
 

 

Vendégforgalmat tekintve egy kiemelkedő év volt az elmúlt 13 évben, 2009-ben 6249 
vendégforgalom volt Hatvanban. A többi év (2000-2013-ig) ettől jóval elmarad, 2000-ben 3233 darab 
vendégforgalom volt a városban, 2013-ban pedig 1517 darab. A többi évben hullámzó volt a 
forgalom. Vonzóvá az idelátogatók számára a várost több látványosság (műemléki védettséggel 
rendelkező Grassalkovich-kastély műemléki környezete, Grassalkovich kastély, Szent Adalbert 
Plébániatemplom, Plébániaház – parókia, Szent Sebestyén szobor Kossuth tér, volt Sörház (Hatvany 
Lajos Múzeum), Grassalkovich major, Kapuk (aratók, lovak, szarvasmarhák), Borház is.), a volt 
Cukorgyári malomépület, Postapalota, Cukorgyári Kiskastély, volt Fáy-tanya, stb.) teszi, de az 
átutazóknak is megfelelő állomás. Szintén turisztikai úti cél lehet a város a túrázók számára, hiszen a 
Mátra közelsége lehetőséget ad a természetjárásra is.  

36. sz ábra: Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken Hatvanba (db) 

 

 Forrás: TEIR 

Vendégéjszakák számát 2000-től 2013-ig tekintve a településen szintén 2009 volt a kiemelkedő év, 
ugyanis ebben az évben 14.270 db vendégéjszakát töltöttek a városban. Megközelítette az elmúlt 13 
évben ezt az értéket a 2010. évi vendégéjszakák száma, valamint a 2003-as és 2008-as év is. A többi 
évet tekintve igazán változatos képet mutatnak az adatok, miközben 2009 óta csökkentő tendencia 
figyelhető meg 2013-ig, hiszen ebben az évben már csak 6.017 vendégéjszakát töltöttek Hatvanban. 
Azaz a 2009-es adatok 42%-ára esett vissza a vendégéjszakák száma a városban.  
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13. sz táblázat: Egy szállásférőhelyre jutó vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db) 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Magyarország 41,80% 41,10% 38% 37,10% 38,10% 39,90% 41,70% 44,40% 44,90% 42,50% 42,90% 42,50% 45,30% 45,90%

Hatvani járás 35,60% 29,90% 45,60% 45,30% 66,20% 35,30% 58,30% 55,40% 67,50% 71,40% 78,70% 57,70% 61,60% 45,90%

Heves megyei 

járásközpontok 65,70% 61,90% 67,80% 43,30% 42,90% 47,10% 48,90% 54% 53,70% 50,70% 47,70% 49,90% 49,40% 55,20%

Hatvan 39,40% 31,60% 55,50% 52,10% 88,70% 41% 66,40% 69,40% 87,60% 86,50% 93,70% 78,10% 91,70% 64,70%  

Forrás: TEIR 

 

 

Az egy szállásférőhelyre jutó vendégéjszakák számát tekintve a szálláshelyeken Hatvanban változatos 
eredményeket figyelhetünk meg. Magas értékek jelennek meg a településen az adatokban az 
országos, a megyei és a járási átlaghoz képest is a 2006-os évtől kezdődően. 2012-ben elérte a 91,7%-
ot, azaz csaknem 100%-os kihasználtsággal üzemeltek a szálláshely szolgáltatók. Hasonlóan kiugró az 
eredménye a 2010. évnek 93,7 %-kal. Szorosan követi a sorban a 2004. 2008. és 2009. évi darabszám 
is, hiszen ezen években is közel 90%-os eredményeket ért el a település. Az országos átlagot 
megfigyelve láthatjuk, hogy a 2010-ben 42,9 %-os kihasználtsággal működtek a szálláshelyek, mely a 
hatvani 93,7 %-nak csupán a töredéke. Ugyan ebben az évben a hatvani járás is szép eredménnyel 
büszkélkedhet, hiszen a 78,7 %-os arány magasnak mondható, különösen, ha megfigyeljük, hogy a 
megyei átlag csak 47,7 %-os. 2013-ban kevésbé eltérőek az átlagértékek, mint a korábbi években. Az 
országos átlag 45,9 %, a járási 45,9 %, a megyei 55,2 %, míg a hatvani értéke ezeket meghaladja 
ugyan (64,7 %), de nem kiugróan.  

A 2000-es évek elején Hatvan városában a külföldi látogatottság elmaradt az országos átlag által 
diktált tempótól, azonban még így is a járási és megyei aránytól több külföldi választotta szállásául a 
várost. 2004-ben csak 24 % volt a külföldi vendégéjszakák aránya a városban, ami az országos 
átlaghoz viszonyítva (55,2 %) nagymértékű elmaradás. Hasonló a kép a 2006. évi középértékeket 
tekintve, az országos átlag 49,7 %-os, a járási 18,9 %, a megyei 22,7 %, míg a hatvani 23,3 %.  A 
tendencia fokozatosan átalakult és 2011-től egyre több külföldi szállt meg a településen. 2013-ra 
elérve az országos átlagot 50,7 %-kal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

14. sz táblázat: Regisztrált vállalkozások száma a nemzetgazdasági ágakban 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Regisztrált vállalkozások száma a bányászat, kőfejtés 

nemzetgazdasági ágban (db)
0 1 1 1 0 0

Regisztrált vállalkozások száma a feldolgozóipar 

nemzetgazdasági ágban (db)
140 133 132 133 137 132

Regisztrált vállalkozások száma a kereskedelem, 

gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban (db)
417 398 408 416 415 425

Regisztrált vállalkozások száma a szállítás, raktározás 

nemzetgazdasági ágban (db)
79 78 86 88 91 97

Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban (db)
505 534 556 578 597 620

Regisztrált vállalkozások száma a villamosenergia-, gáz-, 

gőzellátás, légkondicionálás nemzetgazdasági ágban (db)
0 0 0 0 1 1

Regisztrált vállalkozások száma a vízellátás, szennyvíz 

gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági ágban (db)

5 5 3 4 4 4

Regisztrált vállalkozások száma az építőipar 

nemzetgazdasági ágban (db)
149 146 137 138 137 136

Regisztrált vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás nemzetgazdasági ágban (db)
106 109 103 108 102 104

Regisztrált vállalkozások száma az információ, 

kommunikáció nemzetgazdasági ágban (db)
52 58 59 64 64 64

Regisztrált vállalkozások száma a pénzügyi, biztosítási 

tevékenység nemzetgazdasági ágban (db)
78 77 86 98 98 85

Regisztrált vállalkozások száma az ingatlanügyletek 

nemzetgazdasági ágban (db)
398 433 464 379 372 375

Regisztrált vállalkozások száma a szakmai, tudományos, 

műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban (db)
226 234 237 240 241 244

Regisztrált vállalkozások száma az adminisztratív és 

szolgáltatást támogató tevékenység nemzetgazdasági 

ágban (db)

94 99 86 86 81 87

Regisztrált vállalkozások száma az oktatás 

nemzetgazdasági ágban (db)
91 87 84 93 91 94

Regisztrált vállalkozások száma a humán-egészségügyi, 

szociális ellátás nemzetgazdasági ágban (db)
85 99 105 108 107 105

Regisztrált vállalkozások száma a művészet, szórakoztatás, 

szabadidő nemzetgazdasági ágban (db)
37 47 47 54 56 59

Regisztrált vállalkozások száma az egyéb szolgáltatás 

nemzetgazdasági ágban (db)
110 97 92 101 99 109

 

Forrás: TEIR 

 

A regisztrált vállalkozások száma a bányászat, kőfejtés nemzetgazdasági ágban Hatvan városában 
nem számottevő, míg 2009 és 2011 között működött egy ilyen tevékenységű vállalkozás a városban, 
addig 2012-re ez a szervezet is megszűnt.  

A 2008-2013-as intervallum alatt a Regisztrált vállalkozások száma a feldolgozóipar nemzetgazdasági 
ágban ingadozott, azonban túl nagy kilengést nem mutat, így a 2008. évi 140 darab 2013-ra 132 
darabra csökkent, azaz 94,28 %-ra esett vissza a feldolgozó ipari vállalkozások száma. A csökkenés 
aránya nem számottevő, hiszen 8 vállalkozás szűnt meg a vizsgált 5 év alatt.  

 



 
 

 

2013-ban 425 regisztrált vállalkozás volt a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban 
Hatvan városában. Ez a mutató 2010 és 2013 között kiegyensúlyozott volt, sőt növekvő tendenciát 
mutatott, hiszen 408-ról 425-re emelkedett ebben a gazdasági ágazatban a vállalkozások száma.  

Egyedül 2009-ben figyelhető meg visszaesés, ekkor csökkent 400 alá (398 db) a kereskedelemmel, 
gépjármű gyártással foglalkozó cégek száma, azonban ez a mérséklődés sem mérvadó.   

A regisztrált vállalkozások száma a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágazatban a 2008-2013-as 
időintervallumban gyenge, ám fokozatos emelkedést mutat, a kezdeti 79 darabról 97 darabra 
növekedett.  

A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a halászat területén regisztrált vállalkozások száma a városban 
magas, 2013-ban 620 darab volt. 2008-hoz képest ez 115 darab növekedést jelent, és az a bővülés 
fokozatosan teljesedett ki az elmúlt években. Ugrásszerű növekedésről nem lehet számot adni, 
azonban az 2008. évi 505 darab ilyen vállalkozáshoz képest valóban erőteljes növekedésnek 
tekinthető az évi átlagos közel 25 darab vállalkozás növekedés.  

A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén mindössze egy regisztrált vállalkozás 
működik Hatvan városában, és az is mindössze néhány éves (2012-től van jelen a településen ilyen 
vállalkozás) múltra tekint vissza. A 2008-2011-is terjedő időszakban nem volt hasonló vállalkotás a 
településen.  

Hatvan településen 2008-ban és 2009-ben a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági ágban összesen 5 darab regisztrált 
vállalkozás létezett, mely szám 2010-ben 3-ra mérséklődött, majd 2011. évre eggyel nőtt. 2013-ig az 
érték tartotta magát, így 4 darab ilyen társaság volt a településen. 

A városban az építőipar területén 2013-ban 136 regisztrált vállalkozás tevékenykedett. Az érték a 
2008-as évtől kezdve fokozatosan csökkent. 2008-ban 149 darab regisztrált építőipari vállalkozás volt 
a településen. Általánosságban elmondható, hogy a gazdasági válság ebben az iparágban éreztette 
leginkább hatását szerte a világban, így Hatvan városára is igaz ez a tendencia.  

Regisztrált vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban 
változó képet mutat a 2008-2013-as intervallumon belül. 2008-ban 106 ilyen vállalkozás volt a 
településen, 2013-ban 104 darab. A köztes időszakban szorosan ezen értékek körül mozgott a mutató 
értéke (pl.: 2010-ban 103 darab, 2011-ben 108 darab).  

Hatvan városában növekedő tendenciát mutat a regisztrált vállalkozások száma az információ, 
kommunikáció területén, ami annyit jelent, hogy míg 2008-ban 52 ilyen regisztrált vállalkozás 
létezett, 2010-ban már 64 vállalkozás választotta ezt a fő tevékenységet. Ez utóbbi érték stabilan 
tartotta magát, hiszen 2012-ben és 2013-ban is ugyanígy 64 ilyen regisztrált vállalkozás volt a 
településen.  

A regisztrált vállalkozások száma a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban 2008-
ban 78 darab volt. Ez az érték 2013. évre növekedett és elérte a 85 darabot. A növekedés ütemes volt 
2011. évig, amikor 98 darab pénzügyi, biztosítási vállalat szerepelt a regisztrált vállalkozások között, 
azonban 2012 után már ez az érték 85-re csökkent 2013-ra.  

Regisztrált vállalkozások száma az ingatlanügyletek területén 2010-ben mutat kiemelkedő értéket 
(464 db), 2008. évben 398 ilyen vállalkozás működött, 2013.-ban 375 darab.   A csökkenés a 
gazdasági válság hatásának tudható be.  

Hatvan városában a regisztrált vállalkozások száma a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
területén a 2008-as évtől – amikor 226 ilyen vállalkozás folytatott regisztráltan ilyen tevékenységet – 
fokozatosan növekedett, így 2013-ra elérte a 244-es darabszámot.  A növekedés az adatok alapján 
stabil volt.  



 
 

 

Nem következett be különösebb fordulat a regisztrált vállalkozások számában az adminisztratív és 
szolgáltatást támogató tevékenység területén, a 2008. évi kezdeti 94 darabról ugyan csökkent ezen 
vállalkozások száma 2013. évre (87 db), azonban ez a csökkenés fokozatos tendenciát mutatott. 

Változatos képet mutat Hatvan város élete a regisztrált vállalkozások száma az oktatás területén, 
hiszen 2008-ban 91 darab ezen tevékenységű vállalat létezett, addig 2010-ban lecsökkent a számuk 
84 darabra, azonban 2013-ra ismét növekedett a darabszámuk 94-re.  

A humán-egészségügyi, szociális ellátás területén regisztrált vállalkozások száma a településen 2008-
tól fokozatos növekedést mutat egészen 2011-ig, így a kezdeti 85-ről 108-re emelkedett a számuk, 
miközben 2011-től csökkenés figyelhető meg. 2013. évben összesen 105 ilyen tevékenységű 
regisztrált vállalat létezett a településen.   

A művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban Hatvan városában a regisztrált 
vállalkozások száma folyamatos emelkedést mutat, hiszen 2008-ban 37 darab ilyen tevékenységű 
vállalkozás létezett, 2013-ra ez az érték 59 darabra növekedett.   

A településen nemcsak az egyéb szolgáltatást végző regisztrált vállalkozások tevékenységi köre 
változó, azok száma is hullámzó volt 2008 és 2013 között. 2008-ban 110 ilyen regisztrált vállalkozás 
volt jelen Hatvanban, 2010-ben már csak 92, de 2013-ra ismét 109-re emelkedett a számuk.  

 

15. sz táblázat: Ezer lakosra jutó kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár 
nélkül) (db) 

Év Magyarország Hatvani járás 
Heves megyei 

járásközpontok 
Hatvan 

2000 15,4 14,1 19,6 19 

2001 15,8 14,2 20,3 18,9 

2002 16,1 14,9 21 19,7 

2003 16,3 15,2 22,6 21,2 

2004 16,5 15,7 23,2 22 

2005 16,5 15,7 23,5 21,6 

2006 16,5 15,5 23,8 21,6 

2007 16,2 16,1 24,2 23,8 

2008 15,8 15,8 24,3 23,7 

2009 13,4 8,2 21,4 17,6 

2010 13,3 9,1 21,5 19,8 

2011 15,4 13,6 22,9 19,9 



 
 

2012 15,5 13,8 23,4 20,5 

2013 15,1 13 22,5 19,2 

  

Forrás: TEIR 

 

Ezer lakosra jutó kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) Hatvanban az 
országos átlaghoz (15,4 db/ezer lakos) és a Hatvani járáshoz viszonyítva (14,4 darab/ezer lakos) 
magasabb értéket mutatott 2000-ben (19 darab/ezer lakos), ám a Heves megyei járásközpontokhoz 
viszonyítva néhány tizeddel kevesebb csak az érték (19,6 darab/ezer lakos). 

2007. évben a városban 23,8 darab kiskereskedelmi hálózati egység jutott ezer lakosra, ami már jóval 
az országos átlag (16,2 darab/ezer lakos) fölött állt. A hatvani járás átlaga (16,1 darab/ezer lakos) 
fölött állt a városi érték, azonban a megyei átlagot (24,2 darab/ezer lakos) itt sem sikerült felülmúlni.  

Az utolsó vizsgált évben (2013) a megyei átlag (22,5 darab/ezer lakos) szintén kiemelkedik a mutatók 
közül, szorosan követi Hatvan városa az értéket 19,2 darab/ezer lakosra jutó kiskereskedelmi hálózati 
egységgel. Az országos szint 15,1 darab/ezer lakos, a járási átlag 13 darab/ezer lakos.  

 

37. sz ábra: Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma (db) 

 

Forrás: TEIR 

 

Hatvanban az élelmiszer jellegű üzletek száma tekintetében a város visszalépett a 2000-es évek 
elejéhez viszonyítva, hiszen 2000-ben 81 ilyen üzlet volt a városban, addig a számuk 2013-ra 46-ra 
zsugorodott. Míg 2000 és 2004 között stabilan tartották magukat az üzletek, 2005-től fokozatos 
csökkenés figyelhető meg.  

 

 

 

 



 
 

 

38. sz ábra: Ruházati szaküzletek száma (db) 

 

Forrás: TEIR 

 

Ugyanilyen tendencia figyelhető meg a ruházati szaküzletek területén a városban, mint az élelmiszer 
jellegű üzletek tekintetében, azaz számuk 2000-től folyamatosan csökkent, 2013-ra 25-tel kevesebb 
üzlet, 44 darab működött a városban. Nagy a visszaesés 2009-ben, hiszen a korábbi 69 ruházati bolt 
helyett 2009-ben már csak 38 nyitotta ki ajtakait a vevők előtt.  

A fent felsoroltak összegzéseként az alábbi táblázat készíthető, mely alapján látható, hogy a 
szolgáltató iparban került regisztrálásra a legtöbb vállalkozás a 2008-2013-as időszak alatt. A 
szekunder és tercier iparágakban lévő vállalkozások száma csökkent a mezőgazdasági vállalkozások 
javára. A lenti táblázatban az is kivehető, hogy a százalékos megoszlás nagy mértékben egyenletes 
volt a jelzett időintervallumban, mérvadó változás nem következett be a város életében. 

 

16. sz táblázat: A regisztrált vállalkozások száma különböző ágazatokban 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ipar-, építőiparban regisztrált vállalkozások aránya 

(az összes működő vállalkozás százalékában) 11,40% 10,80% 10,10% 10,30% 10,40% 10%

Mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya 

(az összes működő vállalkozás százalékában) 19,60% 20,20% 20,70% 21,50% 22,20% 22,60%

Szolgáltatásokban regisztrált vállalkozások aránya 

(az összes működő vállalkozás százalékában) 69% 69% 69,20% 68,30% 67,50% 67,40%  

Forrás: TEIR 

 

A gazdasági ágazatokat figyelembe véve összességében megállapítható, hogy a legtöbb vállalkozás 
még mindig a mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással foglalkozik (2013-ban 620 db), sőt a számuk nőtt 
az elmúlt éveket tekintve, szorosan a gépjárműgyártás és a kereskedelem követi (420 db 2013-ban), 
valamint az ingatlanügyekkel foglalkozó vállalkozások (375 db 2013-ban) a meghatározóak a  



 
 

 

település életében. Meg kell még említeni a tudományos, műszaki tevékenységgel foglalkozókat, az 
építőipari vállalkozásokat, valamint a feldolgozó ipari tevékenységet folytatókat is. 

 

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

 

A településen jelentős számú gazdasági társaság működik, ezek között többen nagyobb 
foglalkoztatotti létszámmal rendelkeznek. A vállalkozások nemzetgazdasági ágankénti megoszlása 
szintén sokszínű a városban, melyet az előző fejezetben részletesen taglaltunk. Az ágazatoktól 
függetlenül minden vállalkozásnak szüksége van a fejlesztésre, új piaci pozíciók megszerzésére, a 
régiek fenntartására. Ennek megfelelően kívánják a jövőben vállalkozásaikat fejleszteni, 
beruházásaikat ennek szellemében tervezik. Azonban a korszerűsítések elengedhetetlen részét 
képezik ma Magyarországon a különböző támogatási formák. Elmondható továbbá az is, hogy a 
településen a vállalkozások beruházási elképzelései alkalmazkodnak sok esetben a hatályos pályázati 
felhívásokhoz. Jellemzően ezen kiírások függvényében dől el egy-egy vállalkozási korszerűsítés.  

 

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

39. sz ábra: Hatvan-Eger távolsága közúti megközelítésben 

 

Forrás: GoogleMaps 

 

 

 



 
 

 

Hatvan közlekedési helyzete mind közúti, mind vasúti kapcsolatait tekintve rendkívül kedvező. Az 
M3-as autópálya (Az V. számú „Helsinki közlekedési folyosó” részét képezi. Az M3-as autópályához 3 
csomóponton keresztül is kapcsolódik a város.) 

Hatvan városából optimális esetben Heves megye székhelyére 1 óra és 3 perc alatt lehet közúton 
eljutni. A város távolsága Egertől 85 km. Az út nagy részét autópályán lehet megtenni. Hatvan városa 
autópálya mellett fekszik, így idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben 
autópálya csomópontig 0 km. 

 

40. sz ábra: Hatvan-Budapest távolsága közúton 

 

Forrás: GoogleMaps 

 

 

 

Hatvan Budapesttől 60 km-re fekszik közúton (légvonalban 51,3 km-re, azaz szinte alig tér el a közúti 
megközelíthetőség), mely távolság optimális esetben 45 perc alatt teljesíthető köszönhető az M3-as 
autópályának, mely mellett a település fekszik. A város közlekedési csomópont.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

41. sz ábra: Magyarország vasúti személyszállítás térképe 

 

Forrás: http://www.logsped.hu/vasutterkep.htm 

 

A város vasúti csomópont is. A Nyíregyházáról Miskolcon keresztül Budapestre érkező fő vasúti 
útvonal Hatvanon keresztül jut el a fővárosba. A vasúti sínek nemcsak a személyszállításban kerülnek 
alkalmazásra, a teherszállítás során is igénybe veszik őket.  

A rendelkezésre álló munkaerő képzettségéről már a demográfiai mutatóknál szót ejtettünk. A 
városban 2001 és 2011 között csökkent a legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek a 7 éves és 
idősebbek arányában mutató 25,5 %-ról 23,1 %-ra. Ezzel szemben az érettségivel mint legmagasabb  

iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 22%-ról 30 %-ra emelkedett 2011-re. Az érettségi nélküli 
középfokú végzettséggel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők száma 24 %-ról 21,7 %-
ra mérséklődött. Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel 
rendelkezők száma 2001-ben 9,3 % volt a 7 éves és idősebbek arányában. 2011-re ez az érték nagyot 
változott és 14,5 %-ra emelkedett.  

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 15 %-ot tett ki az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 2001-ben, amely érték nagyot csökkent 2011-re, mindössze 8 %. Ez mindenképp pozitív 
változás. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában Hatvanban 2001-ben 
11,8 % volt, 17,4 %-ra növekedett tíz év múltán.  

A településen K+F tekintetében csak a 2009-ban aktualizált IVS-ben foglaltakra tudunk hagyatkozni, 
melyben az szerepel, hogy a jelenlévő vállalkozások volumene nem tesz lehetővé K+F kiadásokat, 
még a legnagyobb elektronikai kft (Robert Bosch Elektronika Kft.) esetében sem, hiszen csupán a 
budapesti központban foglalkoznak kutatás-fejlesztéssel.   

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

Hatvan városa nagyszámú városrésszel rendelkezik. Az összesen 66 km2 területű városban 17 
városrész került elhatárolásra. A Zagyvától keletre fekszik: a Belváros (BV), a Lakótelepek (LT), 
Kishatvan (KIH), Hegyalja (HA), Szőlőhegy (SZH), Keleti Ipari Park (KIP), Nagygombos (NG), Kisgombos  

 



 
 

 

(KG), Görbeér (GÉ), míg a Zagyvától nyugatra fekszik: Középhatvan (KH), Újhatvan-Központ (ÚK), 
Kertváros (KV), Kolóniák (KO), Nagytelek (NT), Ipari Park (IP), Bevásárlóközpont (BK), Vasút (V). 

 

42. sz ábra: Hatvan városrészei 

 

Forrás: Hatvan Város Integrál Városfejlesztési Stratégiája (2009) Készítette: VÁTI Városépítési Kft. 

 

Mint ahogy a városokra általánosan jellemző, az ingatlanárak Hatvan belvárosában, a Hegyalja út 
közelében, a Szőlőhegy egyes részein, valamint a kertvárosban  magasabbak, a tömbházakkal 
sűrűbben beépített városrészeken (pl.: a Lakótelepek, Kishatvan területein) található ingatlanok 
értéke alacsonyabbnak mondhatóak, valamint a KSH adataiban megjelenő szegregált, hátrányos 
helyzetű területeken jelentkeznek a legalacsonyabb ingatlanárak. 

Az új lakók a szomszédos településekről érkeznek, feltételezhetően demográfiai és szociológiai 
szempontból az átlagos magyar viszonyoknak megfelelően. 

Mint minden településen, sajnos Hatvanban is léteznek elhagyott ingatlanok. Az Önkormányzat 
minden eszközzel törekszik ezen ingatlanok állapotán javítani, illetve javíttatni. 

A településen új lakások építésére pedig szinte alig kerül sor, a 2013. évben az épített lakások aránya 
(éves lakásállomány százalékában) 0,06%-os volt. Ez elmarad az országos átlagtól.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

43. sz ábra: Fenntartott önkormányzati lakásbérlemények aránya a teljes 
lakásállományon belül (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: TEIR 

A településen a teljes lakásállományt figyelembe véve az Önkormányzati ingatlanok aránya a 2008. 
évben 2,5 %-os volt, mely viszonyszám a következő években sem változott nagy léptékben. Ez két 
elemnek is köszönhető. Egyrészt nem vásárolt az Önkormányzat számot tevő mennyiségű ingatlant, 
másrészt nem került építésre a településen új ingatlan, így az arányok szinten maradtak. Ennek 
köszönhető, hogy 2013. évben az Önkormányzat által bérbe adott lakások száma a teljes 
lakásállományhoz képest továbbra is 2,5%-os volt.  

Mind az országos, mind a megyei járásközpontokat, sőt a járási viszonyszámokat figyelembe véve, 
ahol az arányok szintén nem változtak a vizsgált 2008-2013-as időintervallumban, Hatvan városában 
az Önkormányzati lakásbérlemények száma nem mondható magasnak, inkább átlagosnak. Hiszen 
2008-ban az országos átlagérték 2,8 %-os volt az önkormányzatok által fenntartott lakásbérlemények 
száma a teljes lakásállományon belül, ugyan ebben az évben Hatvanban ez az érték 2,5 % volt. 2013-
ra az országos érték csökkent 0,3 %-ot, a Hatvani átlag nem, így azonosan 2,5 % lett a középérték. 

A Hatvani járásban 2008 óta az arány szinten maradt a fenntartott lakásbérlemények száma a teljes 
lakásállományon belül 1,1 %-kal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

 

Bevételek 

Hatvan város alábbi bevételi forrásokat tudhatta magáénak a 2014. év folyamán, melyeket a később 
ismertetett kiadásokra fordított.2 

 

a) Intézményi működési bevételek     349.446 e Ft 

b) Helyi adók        2.448.063 e Ft 

c) Átengedett központi adók      58.500 e Ft 

d) Bírságok, pótlékok       20.000 e Ft 

e) Önkormányzat költségvetési támogatása    980.466 e Ft 

f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek     110.892 e Ft 

g) Támogatásértékű bevételek  

 (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)    3.595.188 e Ft 

h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel  22.701 e Ft 

i) Támogatási kölcsönök visszatérítése     37.267 e Ft 

j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 

ja) önkormányzati pénzmaradvány     648.836 e Ft 

jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány   4.522 e Ft 

jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 340 e Ft 

k) Felhalmozási likviditási hitel      74.634 e Ft 

l) Fejlesztési hitel        88.522 e Ft 

Önkormányzati bevétel összesen:      8.645.377 e Ft 

 

Az Önkormányzat bevételeinek többségét a helyi adókból valamint az államháztartáson belülről 
átvett pénzeszközökből gyűjtötte. A helyi adók a bevétel 28,31 %-át, államháztartáson belülről átvett 
pénzeszközei pedig a teljes bevételből 41,58 %-ot jelentett. A helyi adók tekintetében ki kell emelni 
az iparűzési adóból befolyó összeget, hiszen a város az itt székhellyel, telephellyel rendelkező nagy-, 
közép-, kis-, és mikrovállaltoknak köszönheti ezt a nagymértékű bevételt.  

 

A helyi adók megoszlását a 2014. évben az Önkormányzat az előző évek során befolyt bevételek 
mintájára állapította meg a tervszámokat. Ezek alapján a helyi adóbevételek iparűzési adóból, 
magánszemélyek kommunális adójából, építményadóból és a gépjárműadóból tevődött össze. A  

 

 
                                                           
2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-Tesületének 32/2014. (IX. 12.), 37/2014. (X. 31.), 2/2015. (I. 30.) Önkormányzati 
rendeletekkel módosított 7/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelete Hatvan Város 2014. évi költségvetéséről 



 
 

 

legnagyobb ebből a csoportból az iparűzési adó mértéke, a tervek alapján 88 %-ot tesz ki a teljes 
adóbevételből, majd a sorban szignifikánsan lemaradva követi az építményadó 9 %-kal, a 
magánszemélyek kommunális adója 3 %-nyi részt tesz ki. (Jelenleg a 2014. éves beszámoló 
véglegesítése zajlik, a pontos adatok nem állnak rendelkezésre.) 

2013-ban ezek az értékek hasonlóan alakultak, az iparűzési adó 86 %-át tette ki a helyi adók bevételei 
közül, a magánszemélyek kommunális adója 4 % volt, míg az építményadó 10 %.  

 

Kiadások 

Az Önkormányzat kiadásai négy nagy csoportra oszthatóak. Maguk a működési kiadások, melyeket az 
Önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozására fordítanak a teljes kiadások 47,71 %-át teszik 
ki 2014-ben. A másik nagy csoportja az önkormányzati kiadásoknak a felhalmozási célú ráfordítások, 
melyek önkormányzati beruházásokra és intézményi felhalmozási kiadásokra fordított összegek, 
összesen 46,7 %-ban a teljes kiadásból.  

A harmadik nagy csoportja a ráfordításoknak jóval alacsonyabbak az előbb felsoroltaktól. 2,8 %-a a 
kiadásoknak 2014-ben tartalékképzésre került.  

A fennmaradó 2,79 %-át a költségeknek a hiteltörlesztés tette ki. 

 

Az Önkormányzat kiadásai az alábbiak voltak 2014. évben3: 

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 

aa) önállóan működő intézmények     830.804 e Ft 

ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 795.914 e Ft 

ac) önkormányzati működési kiadások    2.498.564 e Ft 

b) Felhalmozási kiadások: 

ba) önkormányzati beruházások 

beruházás       3.191.161 e Ft 

felújítás       531.028 e Ft 

felhalmozásra átadott      255.206 e Ft 

kölcsönök       7.000 e Ft 

bb) intézményi felhalmozási kiadások: 

beruházások       53.028 e Ft 

felújítás       79 eFt 

felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök   2.160 e Ft 

c) Tartalék  

  

ca)  KEOP Szennyvízberuházás céltartalék    200.590 e Ft 

cb)  Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap  41.583 e Ft 

                                                           
3 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-Tesületének 32/2014. (IX. 12.), 37/2014. (X. 31.), 2/2015. (I. 30.) Önkormányzati 
rendeletekkel módosított 7/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelete Hatvan Város 2014. évi költségvetéséről 



 
 

d) Hiteltörlesztés       
 238.260 e Ft 

 

Önkormányzati kiadás összesen:      8.645.377 e Ft 

A 2014. évben a költségvetésből az derül ki, hogy az Önkormányzat nagy pénzeszközöket (közel 3,2 
milliárd Ft-ot) használt fel beruházási céllal. A következő tetemes kiadás az Önkormányzat saját 
maga, valamint intézményeinek működésére fordította.  

 

Vagyongazdálkodás 

Hatvan Város Önkormányzata következő gazdasági társaságokban rendelkezik részesedéssel: 

1) Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

[részesedés mértéke: 100%] 

2) Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

[részesedés mértéke: 100%] 

3) Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

[részesedés mértéke: 100 %] 

4) Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

[részesedés mértéke: 100%] 

5) Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

[részesedés mértéke: 100%] 

6) Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 

[részesedés mértéke: 100%] 

7) Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

[részesedés mértéke: nem meghatározott] 

8) Hatvan TISZK Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

[részesedés mértéke: 28,5%] 

9) Ökovíz Korlátolt Felelősségű Társaság 

[részesedés mértéke: nem meghatározott] 

10) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

[részesedés mértéke: 52%] 

11) Hatvani Szociális Szövetkezet 

[részesedés mértéke: 9,58%] 

 



 
 

Az önkormányzat befektetett eszközeinek állománya a 2013. év végén az 

alábbiakból tevődik össze: 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK [0,3%] 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK [57,3%] 

II/1. Törzsvagyon [91,4%] 

II/1/a Forgalomképtelen ingatlanok [72,8%] 

II/1/b Korlátozottan forgalomképes ingatlanok [27,2%] 

II/2. Forgalomképes ingatlanok [13,7%] 

II/3. Egyéb tárgyi eszközök [8,6%] 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK [2,4%] 

IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK [40%] 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok nyilvántartott nettó értéke 

2013.12.31. napon 842.499 eFt volt, amelynek közel 30%-a a beépítetlen területek értéke. 

A Hatvanban található forgalomképes ingatlanok jelentős része önkormányzati bérlakás, amelyek egy 

részét szociális bérlakás program keretében szeretnék felújítani.  

Az önkormányzat jelen vizsgálat készítésének időszakában nem rendelkezik hitelállománnyal, 

korábban kibocsátott kötvényét konszolidálták, így pénz-, illetve hitelintézet felé fennálló tartozása 

nincs. (Adósságrendezés 2 ütemben zajlott az alábbiak szerint: 

- 2013. június 28-án felhalmozási jelegű hitel 50%-os konszolidációja történt meg, melynek 

fennmaradó részét 2014. február 28-án konszolidálta az állam. 

- folyószámla hitel 100%-os konszolidációjára 2013. december 31-én került sor.  

 

Gazdasági program 

A település rendelkezik gazdasági programmal, mely a 2011-2014. éveket öleli fel, azonban az abban 
foglalt célok továbbra is megállják a helyüket. A gazdasági terv felöleli mindazon fejlesztendő 
területet, melyre az Önkormányzat nagy hangsúlyt kíván fektetni, és ezen fejlesztési elképzelések 
finanszírozási forrását is megjelöli tervében.  

A legfontosabb célok között szerepel az elvándorlás megakadályozása, amit a lakásgazdálkodás 
újragondolásán keresztül kívántak elérni. Bevezetésre került az új lakásrendelet, melyben a 
fecskelakások, mint kedvezményes bérlakások már szerepelnek, de további lakástámogatási 
opcióként a fiatalok lakástámogatási rendszerét is felülvizsgálatát tervezi az Önkormányzat.  

Szerepelt még a gazdasági program kiemelt listáján az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése is. A 
kórház teljes körű felújítása, a meglévő épület együttesek kihasználása érdekében az 
ágyszámnövelés, valamint az egészségügyi és szociális ellátást javító szolgáltatások létrehozása 
indokolt volt. Több támogatási forrást is sikerült beszerezni ezen feladat eléréséhez (pl.: TIOP 
2.2.6/12/1/B-2013-0005, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304, TÁMOP-6.1.2-11-3-2012-0005, TÁMOP -2.4.5-
12-5-2012-0005, ÉMOP_4.1.2A_11_2012_0001 stb.) Ezek közül az egyik legnagyobb (Elszámolható 
költsége: 2.699.834.693 Ft) megvalósítása jelenleg is zajlik, és 2015. júniusában fejeződik majd be.  

Munkahelyteremtést a meglévő ipari parki területek bővítésével kívánják elérni, ezzel kapcsolatban a 
település rendezési terv módosítás folyamatban van.  



 
 

 

A befektetések támogatása is a gazdasági program célja, melyet a kedvező feltételek biztosításán 
keresztül kívánnak elérni. 

Az adópolitikai célkitűzéseken keresztül a város a stabilitás, állandóság megteremtését kívánja elérni, 
ugyanakkor egy igazságos rendszer kialakítása fontos. Ennek megfelelően kerültek a helyi adókkal 
kapcsolatos határozatok kiadásra. A következő helyi adónemekből származott bevétele az 
Önkormányzatnak az elmúlt időszakban: építményadó, magányszemélyek kommunális adója, 
vállalkozók kommunális adója, helyi iparűzési adó. Az adókkal kapcsolatban az Önkormányzat minden 
évben megvizsgálja a fenti célok teljesülését, és amennyiben szükséges, rendelettel korrigálja a 
szükséges kilengéseket.  

Továbbá a településfejlesztés, a városüzemeltetés, a környezetvédelem, a közrend, közbiztonság 
fenntartása, valamint a nyilvánossággal való kapcsolattartás irányvonalait is meghatározzák. 

 

44. sz ábra Egy lakosra jutó iparűzési adó (1000 Ft) - 2010-ig, 2011-től, H 

29

32,9

36,2

36,8

34,2

37,5

34,3

39,9

46,3

45,1

23,6

41,2

39,1

44,7

50,7

45,9

38,5

48,7

64,4

76,4

89,7

86,7

34,6

76,4

0 50 100 150 200 250

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Magyarország Hatvani járás Heves megyei járásközpontok Hatvan

 

 

Forrás: TEIR 

 

Hatvan városában a 40/2003./XII.19./ RENDELET a helyi iparűzési adóról szól, melyben konkrétan 
megnevezésre kerülnek azon adóalanyok, melyek a rendelet hatálya alá tartoznak, az adó mértékét, 
és az esetleges kivételeket is meghatározza. A rendelet hatálya alá tartozó vállalkozásoknak 
köszönhetően Hatvan városa az országos átlaghoz viszonyítva magas adóbevételeket mondhat 
magáénak, ahogyan azt már korábban is említettük. Ez a megállapítás igaz a 2006. évtől kezdődően 
egészen a vizsgált intervallum végéig, 2011. évig. Az egy lakosra eső iparűzési adót tekintve nemcsak 
az országos átlag (37,5 e Ft) dupláját produkálja a város, helyi szinten is kiemelkedő, hiszen mind a 
megyei járásközponti (48,7 e Ft), mind a járási települések bevételei (41,2 e Ft) fölé tornyosodik a 
fejenkénti 76.000 Ft-os átlag (2011. év), köszönhetően a nagy árbevételt produkáló nagy- és 
középvállalkozásoknak. Visszaesés egy évben tapasztalható, 2010-ben, azonban még így is megfelel 
az országos átlagnak a begyűjtött adó mértéke.  



 
 

 

Ahogy korábban jeleztük az Önkormányzat bevételeinek 28,3 %-át helyi adóbevételiből szerzi. Ezen 
belül is az iparűzési adó a kiemelkedő mértékű bevételi forrás. Az alábbiakban a 10 legnagyobb 
iparűzési adót befizető vállalkozást soroltuk fel 2007., 2009. és 2014. évben. Látható, hogy korábban 
a Robert Bosch Elektronika Kft. vezette a rangsort, de 2014. évben visszaszorult a lista 9. helyére. 
2007-ben a teljes iparűzési adóból származó bevétel 1.698.000 ezer Ft volt, 2009-ben 1.515.717 ezer 
Ft, majd 2014-re a tervezett érték 1.922.241 ezer Ft volt.  

 

17. sz táblázat A város legnagyobb iparűzési adóját fizető cégek listája 

A legnagyobb 
iparűzési adót 
fizető cégek 

listája 2007 2009 2014 

1. 
Robert Bosch Elektronika 

Kft.  
Robert Bosch 

Elektronika Kft. 
Robert Bosch Elektronikai 

Kft.  

2. LKH-Leoni Kft.  LKW Augustin Kft. LKH-Leoni Kft.  

3. Eastern Asia Industries Kft.  LKH-Leoni Kft. 
Johnson Electronic 

Hatvan Kft.  

4. Sal-Trans Kft.  Hatvani Kórház Kft. „FA” 
Horváth Rudolf 
Intertransp. Kft. 

5. Émász Rt.  Saia-Burgess Hatvan Kft. ÉMÁSZ Nyrt.  

6. OTP Bank Rt.  
Eurosugar sas 

Magyarország Fiókt. Tesco-Global Zrt.  

7. Aprítógépgyár Rt.  MÁV-Trakció Zrt. Mader Kft.  

8. Magyar Telecom Rt.  Mader Kft. ÉMÁSZ Hálózati Kft.  

9. Jancsó és Jancsó 60 Kft.  
Horváth Rudolf 
Intertrans Kft. 

Delogist Logisztikai Szolg. 
Kft.  

10. 
Hatvan és Vidéke 

Takarékszövetkezet  Mátra Cukor Zrt. Bioextra Zrt.  

 Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

  

Árnyaltabb a kép, ha a befizetés volumenét tekintve akarjuk osztályozni Hatvan nemzetgazdasági 
ágazatok közötti megoszlását. Ebben az esetben ugyanis a Robert Bosch Elektronika Kft. jelentősége 
(a teljes iparűzési adó közel 80%-át fizette éveken keresztül, ami 2007. évben nagyságrendileg 1,3 
milliárd Ft volt) miatt a feldolgozóipar túlsúlyával találkozunk a 2007. évi és a 2009. évi befizetéseket 
figyelembe véve, amelyet messze lemaradva, de a város egészét tekintve még mindig jelentős 
hányadot képviselve követ a szállítmányozás–raktározás ágazat.  

 



 
 

 

2009-ben a legnagyobb iparűzési adót fizető cégek listájának változása érdekes következtetésekre 
vezet. A legújabb sorrend az autóipari ágazatok (4 db), a cukorgyárhoz kötődő vállalkozások (2 db), és 
az előbbiekre is épülő szállítmányozási cégek (3 db) előtérbe kerülését hozta.  

Később csak 2, az autógyártáshoz kötődő cég tartotta meg pozícióját az első 10 között, miközben 
kiestek a banki- és a közműszolgáltatók a legnagyobb volument fizető vállalkozások közül.  

A tendencia 2014. évre vonatkozóan továbbra is fenntartotta magát, az eddig legnagyobb befizető 
Bosch cég továbbra is a lista élén áll, de felkerült a Bioextra Zrt. a listára. A városban telephellyel 
rendelkező vállalkozás gyógyszerek kiszerelésével, étrend-kiegészítők, élelmiszerek és teák 
gyártásával foglalkozik. Második helyre a kábelgyártással foglalkozó LKH-Leoni Kft került, és így 
tovább folytathatjuk a sort. A lényeg viszont az, hogy már nemcsak a feldolgozó ipar területéről 
érkezik az iparűzési adóbevétel, hanem sokkal szerteágazóbb a vállalkozások tevékenységi köre, 
amelyek a legnagyobb iparűzési adót fizetik.  

45. sz ábra: Egy lakosra jutó idegenforgalmi (épület+tartózkodás után) adó (1000 Ft) 

  

Forrás: TEIR 

 

A KSH adatszolgáltatása alapján Hatvan városának nincs kimutatható idegenforgalmi adóbevétele 
(hiszen nem került kivetésre idegenforgalmi adó a településen), így csak az országos, valamint megyei 
átlagok összevetésére van lehetőség. Az ábrából látható, hogy a Heves megyei járásközpontok 
adóbevétele magasabb, mint az országos átlag. Az egy lakosra jutó idegenforgalmi adó 2006. évben 
0,6 ezer Ft volt országos átlagban, míg járásközpontokban 0,8 ezer Ft. 2010-re a két érték egy-egy 
tizedet emelkedett, így az előbbi 0,7 lett, az utóbbi pedig 0,9.  

A település nagy figyelmet fordít a rászorultak segélyezésére. Ennek megfelelően különböző 
támogatási formákkal teszi könnyebbé a hátrányos helyzetűek életét.  

A 2005. évtől kezdődően nagyságrendekkel emelkedett az erre a támogatási formára fordított 
pénzösszeg, hiszen éves szinten 23.282.000 Ft került kiosztásra a rászorulók között, ami esetenként 
5.953 Ft-ot jelentett. 2013-ban pedig 24.909.000 Ft-ot fordítottak az önkormányzat költségvetéséből 
a lakásfenntartási célú támogatásra.  

További támogatásként átmeneti segélyezésben részesíti az Önkormányzat az arra rászorulókat. 
2000. évben 1.831.000 Ft-ot költöttek ilyen természetű juttatásokra. Egészen a 2011. évig évente 
több millió forint került a kifizetésre a hátrányos helyzetűek számára, majd 2012-től radikálisan  



 
 

 

lecsökkent az átmeneti segélyek száma, 2013-ban mindössze 185.000 Ft került ebben a kategóriában 
kifizetésre esetenként 21.000 Ft-tal.  

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást is biztosít az Önkormányzat a hatvani lakosok részére. A 
2000. évben 994.000 Ft-ot fordítottak erre a szubvencióra, majd 2006-ban már 7.224.000 Ft-ot, majd 
a 2013. évre csökkent az arány 1.098.000 Ft-ra.  

Az Önkormányzat 2006. évtől kezdve temetési segélyben is részesíti a rászorultakat. Erre a célra 
minden évben milliós nagyságrendben költ a település.  

Az időskorúak járadékára felhasznált összeg 2006-ban 2.678.000 Ft volt, azonban az önkormányzati 
segély folyamatosan csökkent, így 2013-ban 1.428.000 Ft került kiosztásra.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra felhasznált összeg 66.895.000 Ft volt a 2009. évben, ami 
2013-ra számottevően 80.812.000 Ft-ra növekedett átlagosan havi 295 fő támogatásban 
részesítettel.  

 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Hatvan Város részére adósságrendezés 2 ütemben zajlott az alábbiak szerint: 

2013. június 28-án felhalmozási jellegű hitel 50%-os konszolidációja történt meg, melynek 
fennmaradó részét 2014. február 28-án konszolidálta az állam. 

Folyószámla hitel 100%-os konszolidációjára 2013. december 31-én került sor. 

A fentieknek megfelelően a hitelállomány lecsökkenésével a felszabaduló pénzeszközöket fejlesztési 
célokra fordíthatja az Önkormányzat.   

Hatvan Város Önkormányzatánál Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság működik, 
Városfejlesztő Társaság nincs. Az önkormányzat hivatali struktúrájában biztosított a fejlesztési 
feladatokhoz szükséges szakemberek foglalkoztatása. Fejlesztésre vonatkozó rendelet alkotására az 
önkormányzatnak nincs felhatalmazása, a képviselő-testület határozatban dönt a településfejlesztési 
koncepcióról (2008. május 29-én a 220/2008. (V. 29.) sz. Képviselő Testületi Határozat Hatvan Város 
Településfejlesztési Koncepciójáról), az integrált városfejlesztési stratégiáról (2013. szeptember 26-án 
630/2013. (IX. 26.) sz. Képviselő Testületi Határozat Hatvan Város Integrált Városfejlesztési 
Stratégiájának változatlan tartalommal történő alkalmazásáról) és egyéb stratégiai anyagokról 
(887/2014. (XI. 27.) sz. Képviselő Testületi Határozat Hatvan Város Önkormányzata 2015-2018. 
közötti évekre vonatkozó közművelődési koncepciójának elkészítésére pénzügyi forrás biztosításáról; 
875/2014. (XI. 27.) sz. Képviselő Testületi Határozat Hatvan Város Önkormányzata 2015-2018. közötti 
évekre vonatkozó sportfejlesztési koncepciójának elkészítésére pénzügyi forrás biztosításáról; 
874/2014. (XI. 27.) sz. Képviselő Testületi Határozat Hatvan város 2015-2020. közötti évekre 
vonatkozó egészségfejlesztési koncepciójának elkészítésére pénzügyi forrás biztosításáról; 457/2013. 
(VI. 27.) sz. Képviselő Testületi Határozat Hatvan város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadásáról; 803/2011. (X. 25.) sz. Képviselő Testületi Határozat Hatvan város Új Környezetvédelmi 
Programjának elkészítéséről; 219/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő Testületi Határozat Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete gazdasági programjának elfogadásáról; stb.) 

A Hatvani Városgazdálkodási NK Kft. 2015.03.01-től Hatvan város önkormányzati tulajdonban álló 
lakásainak és egyéb, nem lakás célú ingatlanainak kezelésével, hasznosításával foglalkozik 
közszolgáltatási szerződéses keretben. 

 



 
 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

 

A helyi gazdaságfejlesztés fő célja: „a helyben működő domináns iparágak, üzletágak sikeres globális 
versengéséhez szükséges tartós versenyelőnyök létrejöttének és fennmaradásának támogatása, 
versenyképességük javításához szükséges üzleti környezet kialakítása, végső soron a képződő (tőke-, 
munka-) jövedelmek növelése”4. A 2099-ben aktualizál Városfejlesztési Stratégiában 
megfogalmazottak ma is megállják a helyüket, hiszen a versenyképesség fenntartásán keresztül 
végső soron a munkahelyek megtartása, teremtése a fő cél. Ehhez pedig a város teljes területén lévő 
vállalkozások számára a megfelelő intézményi és üzleti hátteret kívánja megteremteni, sőt már 
jelenleg is működteti (pl.: bankok, ügyvédi irodák, tanácsadó cégek stb. jelenléte). 

Hatvanban a helyi gazdaságfejlesztés eszközei közül az alábbiak relevánsak5:  

– ipari park (1998-ban nyerte el az „Ipari Park”-címet.) Az ipari park kihasználtsága mára 
jelentős mértékű, így a fejlesztési elképzelések között szerepel újabb 20 ha ipari park kialakítása, 
mellyel kapcsolatosan a rendezési terv módosítása folyamatban van.  

– klaszteresedési folyamat6 (pl. elektronika, szállítmányozás)  

– fórumok (pl. Őszi Gazdasági Fórum az első 100 iparűzési adót fizető cég meghívásával)  

– közös rendezvények (pl. cégek által szponzorált önkormányzattal közös rendezvények)  

– szakképzés összehangolása (pl. Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium és Bosch közötti együttműködés) 

Az Önkormányzat rendeletben segíti elő a helyi gazdaság élénkítését is, melynek célja, hogy a 
vállalkozások fejlesztéseinek, támogatásának előmozdítása szabályozott keretek között történjen. A 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a 
helyi gazdaságélénkítési programról című dokumentum tartalmazza továbbá, hogy az önkormányzat 
anyagi lehetőségeitől függően pénzügyileg is támogatja az önkormányzat közigazgatási területén 
működő vállalkozások programjait és működését, továbbá az esélyegyenlőség elve alapján az 
önkormányzat a vállalkozások részére a pénzügyi támogatást a rendelet keretei között azonos 
feltételek mellett biztosítja.  

A rendelet hatálya alá tartozó vállalkozások részére az Önkormányzat az alábbi támogatást nyújtja: a 
gazdaságélénkítési program keretében az Országos Mikrohitel Program 4,9%-os kamatának 2%-os 
kamattámogatását adja az önkormányzat. A helyi kamattámogatást az a vállalkozás igényelheti, aki 
rendelkezik érvényes Országos Mikrohitel Program szerződéssel, 3 egymást követő hónap kamatait 
megfizette és 15 napon túli késedelme nem volt, valamint az önkormányzat felé lejárt köztartozása 
nincs. A kamattámogatás megszűnik, ha a támogatott 15 napon túli fizetési késedelembe esik. A helyi 
kamattámogatás ideje 36 hónap. Az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja a 2 %-os 
kamattámogatás forrását és a kamattámogatást költségvetési előirányzata mértékéig köteles 
támogatni. Az önkormányzat a támogatást a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány által kiállított igazolást követően az alapítvány részére támogatásként utalja át. A 
kamattámogatás igénybevételének feltételeiről és részletes szabályiról az önkormányzat és az  

 

                                                           
4 Hatvan Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (aktualizált 2009-ben) 
5 Hatvan Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (aktualizált 2009-ben) 
6 A klaszteresedés veszélyei éppen a válság kapcsán kerültek előtérbe. Az ágazatok koncentrációja ugyanis 
nemcsak szinergiai előnyökkel jár, de magában rejti az ágazat leépülése esetén a térség veszélyes mértékű 
gazdasági hanyatlását is. Hatvan esetében az autógyártáshoz kötődő vállalkozások sűrűsödése az autógyártás 
visszaesése ellenére sem jelent totális hanyatlást a térség gazdaságánál, köszönhetően a meglévő további 
ágazatok jelenlétének, valamint a közlekedés-földrajzi helyzet húzóerejének. 



 
 

 

alapítvány megállapodást köt. A kamattámogatásról a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság az e rendeletben foglalt feltételek fennállásának vizsgálatát követően dönt. 

További élénkítő opció a Hatvan Kártya, melyet azért hozta létre az önkormányzat (2011. év 
januárjában hozott határozatot az Önkormányzat a Kártya kiadásáról), hogy "Hatvan város 
közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek és hatvani 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli jogalanyoknak 
ingyenes parkolást biztosítson (...) valamint kedvezményeket biztosítson különböző közszolgáltatások 
igénybevételére és a rendszerben részt venni kívánó vállalkozások által adott kedvezmények 
igénybevételének lehetőségét megteremtse"7.  

Gazdaságélénkítő szerepét pedig azzal tölti be azon túl, hogy a parkolás a városban ingyenes, a 
programhoz csatlakozott üzletekben, vendéglátó egységekben, bizonyos szolgáltatást nyújtó 
vállalkozásoknál (pl. tömegközlekedés) kedvezményesen vásárolhat a kártyatulajdonos. A fentieket 
igénybe véve fellendítheti forgalmát az adott vállalkozás. A programhoz való csatlakozási lehetőség 
az Önkormányzati Határozatban foglaltak szerint, „bárki” számára nyitott. A program honlapja 
alapján könnyen tájékozódhatnak mind a felhasználók, mind a csatlakozó vállalkozások az 
aktualitásokról. A program sikerességét dicséri, hogy mára az Önkormányzat intézményei mellett 
(Hatvan Város Önkormányzata Markovits Kálmán Városi Uszoda, Hatvan Város Önkormányzata 
Városi Strandfürdő) 33 vállalkozás csatlakozott a kedvezményt nyújtók oldalához.  

Gazdaságfejlesztő társaság a városban nincs, egyelőre nem tervezik létrehozni. A gazdasági 
szereplőkkel szoros és rendszeres az együttműködés, ennek intézményesített formája például a 
Vállalkozói Nap, területi összefüggései az ITS-ben képződnek le. Az önkormányzat tervezi egy újabb 
Ipari park kialakítását (nagygombosi volt laktanyaterület), mely az előkészítés fázisában van.  

Gazdaságfejlesztésre vonatkozó rendelet alkotására felhatalmazása az önkormányzatnak nincs, a 
Képviselő-testület határozatban dönt mind a város-, mind a gazdaságfejlesztési elhatározásokról. 

Az élhetőbb és vonzóbb városkép kialakítása érdekében további fejlesztések szükségesek, elsősorban 
a gazdaság fellendítésének biztosítása, hiszen fontos szempont a munkahelyteremtés és a tőkevonzó 
képesség javítása. 

A tőkevonzó képesség egyik alappillére a megfelelő gazdasági területek kialakítása (akár barnamezős, 
akár zöldmezős), továbbá a megfelelő infrastruktúra kialakítása, különös tekintettel az úthálózat 
fejlesztésére. A gazdasági fejlesztésekbe szükséges az önkormányzat tulajdonába került barnamezős 
területeket bevonni, hasznosítani (volt cukorgyári terület, amely terület jelenleg kihasználatlanul áll, 
volt nagygombosi laktanya területe). 

A nagygombosi városrészen található volt laktanya területén, mely mintegy 30 ha nagyságú, célszerű 
gazdasági, vállalkozási tevékenységet telepíteni, valamint gazdasági jellegű erdő területet létrehozni. 
A jó megközelítés biztosítása miatt az autópálya 59-es km-énél lehajtót kell kialakítani. 

 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

A városban nagy hangsúlyt fektet az Önkormányzat is a jelentős számú munkahely megtartására. 
Elősegítik mind a gazdaságfejlesztés eszközeivel, mind az infrastruktúrális fejlesztésekkel. Ahogy azt  

                                                           
7 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 11/2011. (II. 25.), 16/2011. (IV. 1.), 41/2011. (IX. 30.), 
52/2011. (XI. 25.), 5/2012. (I. 27.), 15/2012. (II. 23.), 26/2012. (IV. 27.), 67/2012. (XI. 30.), 1/2013. (I. 18.), 
10/2013. (III.1.), 13/2013. (III. 29.), 24/2013. (IV. 26.), 29/2013. (V. 31.), 39/2013. (VII. 11.), 59/2013. (XI. 29.), 
6/2014. (I. 31.), 8/2014. (II. 14.), 5/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 6/2011. (I. 28.) 
Önkormányzati Rendelete a Hatvan Kártyáról 



 
 

 

már korábban is említettük, önkormányzati határozatokba gazdaságélénkítési elemek kerültek 
beépítésre, melyeket a gazdaságfejlesztési fejezetben kifejtésre kerültek.  

Közfoglalkoztatás keretében jelenleg (2015. év február hó önkormányzati adatszolgáltatás alapján) 
144 fő foglakoztatása zajlik a következő területek: a Polgármesteri Hivatalban kézbesítők 
foglalkoztatása, az egykori  MÁV kertészetben kertészeti munkák végzése, az öregek 
elmagányosodása ellen a "Segítő kezek" országos program keretében szociális munkások, valamint 
középiskolai diákok segítség nyújtása, gondoskodás, a Városgondnokság keretében közterület tisztán 
tartása, közintézményekben történő karbantartási munkálatok végzése. A közfoglalkoztatotti létszám 
stabilnak tekinthető, időszakonként néhányan a versenyszférában találnak munkalehetőséget. 

A közfoglalkozatottak létszámát az éves költségvetés határozza meg. 

 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

 

A település vagyonstatisztikája alapján Hatvan városa 825 forgalomképtelen ingatlannal rendelkezik, 
melyek összességében 335 ha 7159 m2 földterületet jelentenek. Korlátozottan forgalomképes 
ingatlanok tekintetében 30 ha 9919 m2 földrészlettel rendelkezik a város 72 ilyen ingatlan 
személyében. Míg forgalomképes 343 darab ingatlan, ami 80 ha 7579 m2-es területet jelenet, melyek 
becsült értéke összesen 1.313.688.000 Ft az önkormányzati vagyonstatisztika alapján.  

 

18. sz ábra: Önkormányzati ingatlanok forgalomképességük szerint 

ingatlan típusa 
forgalomképtelen 

ingatlan 
forgalomképes 

ingatlan 
forgalomképes 

darabszám 825 db 72 db 343 db 

terület nagysága 335 ha 7159 m2  30 ha 9919 m2  80 ha 7579 m2 

becsült értéke 9.469.899.000 Ft 5.861.421.000 Ft 1.313.688.000 Ft 

Forrás: Önkormányzati Vagyonstatisztika 

 

A beépítettség tekintetében az alábbi megoszlás (Önkormányzati Vagyonstatisztika 2013) áll fenn a 
településen. Beépítetlen terület, mely 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában van 443 darab, 226 
ha 9002 m2; más önkormányzattal közös tulajdonú 1 darab ingatlan 2 ha 3410 m2; beépített terület, 
mely kizárólag az Önkormányzat tulajdonában van 493 darab ingatlan 192 ha 6040 m2 nagyságban; 
egyéb közös tulajdonú terület 7 darab, ami 3641 m2 nagyságú; más tulajdonos által beépített 2767 
m2-en 3 darab ingatlan. Egyéb önálló ingatlanként szerepel 3 darab ingatlan, mely 100%-ban az 
Önkormányzat tulajdonában áll; egyéb közös tulajdonú 179 darab ingatlan; az Önkormányzat 
településén kívül fekvő ingatlan 7 darab 3 ha 2602 m2-en terül el; védett természeti terület egy 
darab található a településen 882 m2 nagyságban;  műemlék jellegű vagy műemléki védettséggel 44 
darab ingatlan rendelkezik 12 ha 4611 m2 területen. Hatvan város értékkataszter listáján többek 
között szerepel a műemléki védettséggel rendelkező Grassalkovich-kastély műemléki környezete, 
Grassalkovich kastély, Szent Adalbert Plébániatemplom, Plébániaház – parókia, Szent Sebestyén 
szobor Kossuth tér, volt Sörház (Hatvany Lajos Múzeum), Grassalkovich major, Kapuk (aratók, lovak,  



 
 

 

szarvasmarhák), Borház is.  De a listát bővíti a helyi védettséggel rendelkező Városi Víztározó 
(víztorony is). A felsorolás még számos védettségre javasolt ingatlan tartalmaz, melyek védetté 
nyilvánítása a jövőben történhet meg (pl.: Ebédlő (Városháza udvarán), volt Cukorgyári malomépület, 
Postapalota, Cukorgyári Kiskastély, volt Fáy-tanya, stb.).  

 

46. sz ábra: Fenntartott önkormányzati lakásbérlemények aránya a teljes lakásállományon belül (%) 

 

Forrás: TEIR 

 

A településen a fenntartott önkormányzati lakásbérlemények aránya a teljes lakásállományon belül 
százalékos megoszlásban az országos átlaggal összhangban alakult. 2008-ban 2,5 % volt, míg 2013-
ban ez az érték is 2,5% volt. Változás a fenti intervallumon belül nem állapítható meg.  

A 19/2011. (IV. 1.) sz. Önkormányzati rendeletében az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelkezéseket rögzíti. Ezen rendelkezés különböző 
kategóriákba sorolta az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat (225 darab). Ez alapján 18 
darab fecskelakás; 3 darab szociális fecskelakás; 3 darab céges lakás; 7 darab félkomfortos lakás; 145 
darab komfotros lakás; 38 darab összkomfortos lakás; ; 35 db komfort nélküli lakás; 2 darab 
szükséglakás; nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében bérbe 
adott lakások a rendelet 15/A. §-a értelmében 2 darab; nem szociális alapon bérbe adott lakások 33 
darab; 26 darab nem lakáscélú helyiség; 9 darab nem lakáscélú, életvédelemre kijelölt helyiségek. 8 

 

 

 

 

                                                           
8 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 28/2011. (VII. 1.), 34/2011. (VIII. 26.), 44/2011. (IX. 30.), 
54/2011. (XI. 25.), 62/2011. (XII. 16.), 12/2012. (II. 23.), 17/2012. (III. 23.), 36/2012. (VI. 1.), 51/2012. (VIII. 31.), 
57/2012. (IX. 28.), 70/2012. (XII. 14.), 23/2013. (IV. 26.), 30/2013. (VI. 14.), 38/2013. (VI. 28.), 55/2013. (XI. 1.), 
60/2013. (XI. 29.), 11/2014. (II. 28.), 18/2014. (IV. 25.), 22/2014. (V. 30.), 31/2014. (VIII. 20.), 43/2014. (XI. 28.) 
Önkormányzati Rendeletekkel módosított 19/2011. (IV. 1.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről  



 
 

 

 

19. sz táblázat Önkormányzat tulajdonában álló lakóingatlanok 

Fecskelakás
Szociális 

fecskelakás

Céges 

lakás

Félkomfortos 

lakás

Komfortos 

lakás

Összkomfortos 

lakás

Lakáshitellel 

rendelkező polgárok 

védelme érdekében 

bérbe adott lakások 

Szociális 

alapon 

bérbe 

adott 

lakás

Nem 

lakáscélú 

helyiség

Nem lakáscélú, 

életvédelemre 

kijelölt helyiség

18 db 3 db 3 db 2 db 94 db 19 db 2 db 33 db 26 db 9 db  

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A szociális bérlakások jellemzően a Lakótelep városrészben találhatóak, mely a belvároshoz közel, az 
óhatvani városrészben fekszik. Összességében 176 darab belőlük a belvárosban található, 49 db 
külvárosi területen.  

190 darab lakás társasházban található, 35 darab pedig családi ház.  

A bérlakások (225 darab) állapota nagyrészt kielégítő. 60 db üresen álló szociális bérlakás közül 48 
darab felújításra vár. Műszaki állapotuk rossz, bérbeadásuk csak a helyreállításuk után lehetséges. A 
többi lakás jelenleg használatban áll, összesen 165 darab.  

 

1.10.6. Intézményfenntartás 

A városban az önkormányzat által üzemeltett intézmények egy része felújításra, energetikai 
korszerűsítésre szorul. Ennek megfelelően a fejélesztési elképzelések között szerepel többek között a 
Hatvani Százszorszép Óvoda, a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani Napsugár Óvoda, Szent 
Kamill Idősek Otthona, Kodály Zoltán Általános Iskola, Szent István Általános Iskola, valamint a 
Hatvani Bajza József Gimnázium komplex épületenergetikai felújítása (energiahatékonyság, 
energiaracionalizálás) szigetelése, nyílászárócseréje, gépészeti felújítása. Szintén kitűzött cél a 
háziorvosi rendelők és szociális intézmények komplex épületenergetikai felújítása 
(energiahatékonyság, energiaracionalizálás) szigetelése, nyílászárócseréje, gépészeti felújítása.  

A Szociális, gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat irodaépület építése, infrastruktúrájának 
fejlesztése, eszközparkjának kiépítése a rövidtávú tervek között szerepel. Valamint egy új bölcsőde 
fejlesztése is a megvalósítandó projektek részét képezi.  

További önkormányzati fejlesztési elképzelés a fedett tanuszoda, uszoda építése és strand 
fejlesztése, mely szintén önkormányzati intézményként működne tovább.  

A jelenlegi épületeken túl a Hatvani Vízi sportok és Kajakos Központ valamint egy 300-400 fő 
befogadására alkalmas színház és konferencia terem kialakítása is a kitűzött cél.  

A 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján átalakult a településeken található intézmények fenntartása. 
Ennek megfelelően bizonyos intézmények központi irányítás alá kerültek. Hatvan településen az 
alábbi táblázatban szereplő közintézmények találhatóak.  

 

 

 

 

 



 
 

 

20. sz táblázat Hatvan intézményei 

Intézmény Üzemeltető 

Albert Schweitzer Kórház 
állami tulajdonú az ingatlan, Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ (ÁEEK) üzemelteti 

Fogorvosi, Gyermekorvosi, háziorvosi 
rendelők 

önkormányzati ingatlan, a háziorvosok, mint 
vállalkozók bérleti szerződés alapján üzemeltetik. 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulás 

Brunszvik Teréz Óvoda (Óvoda) Hatvan Város Önkormányzata 

Csicsergő Óvoda (Óvoda) Hatvan Város Önkormányzata 

Gesztenyéskert Óvoda (Óvoda) Hatvan Város Önkormányzata 

Napsugár Óvoda (Óvoda) Hatvan Város Önkormányzata 

Százszorszép Óvoda (Óvoda) Hatvan Város Önkormányzata 

Varázskapu Óvoda (Óvoda) Hatvan Város Önkormányzata 

Vörösmarty téri Óvoda (Óvoda) Hatvan Város Önkormányzata 

Mesevilág Óvoda (Óvoda) Hatvan Város Önkormányzata 

Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola (Szakközépiskola és 

gimnázium) 
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Üzemeltető: Hatvan Város Önkormányzata 

Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

(Szakközépiskola) 
Fenntartó és üzemeltető: Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ 

Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú 
Szakközépiskola, szakiskola és Felnőttek 

Általános Iskolája (Szakközépiskola) 
PÁSZOK-EDU Oktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Gróf Batthyány Lajos Alapítványi 
Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola (Szakközépiskola és 

gimnázium) 
Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért 

Oktatási és Kulturális Alapítvány 



 
 

Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola 

(Szakközépiskola) 
Jelenlegi megnevezés: 

SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS 
KÖZÉPISKOLA  Váci Egyházmegye Ordináriusa 

Ady Endre Könyvtár  Hatvan Város Önkormányzata 

Grassalkovich Művelődési Ház   Hatvan Város Önkormányzata 

Kocsis Albert Zeneiskola 
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Üzemeltető: Hatvan Város Önkormányzata 

MÁV Liszt Ferenc Művelődési Ház 
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő 

Egyesület 

5. Sz. Általános Iskola (Általános iskola) 
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Üzemeltető: Hatvan Város Önkormányzata 

Kodály Zoltán Általános Iskola (Általános 
iskola) 

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Üzemeltető: Hatvan Város Önkormányzata 

Kossuth Lajos Általános Iskola (Általános 
iskola) 

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Üzemeltető: Hatvan Város Önkormányzata 

Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskola 

(Általános iskola) 
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Üzemeltető: Hatvan Város Önkormányzata 

Szent István Általános Iskola (Általános 
iskola) 

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Üzemeltető: Hatvan Város Önkormányzata 

Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola (Általános iskola)  Váci Egyházmegye Ordináriusa 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 

Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(Grassalkovich-kastély és Hatvany Lajos 

Múzeum összevonása) Hatvan Város Önkormányzata  

   Forrás: Település honlapja 

Igen sok intézmény még az Önkormányzat által kerül finanszírozásra, melyekre a 2014. évi 
költségvetés9 szerint a hatvani önállóan működő intézményekre összességében 830.804 e Ft-ot 
fordított az Önkormányzat.  

                                                           
9 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 32/2014. (IX. 12.), 37/2014. (X. 31.), 2/2015. (I. 30.) 
Önkormányzati rendeletekkel módosított 7/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelete Hatvan Város  2014. évi 
költségvetéséről 



 
 

 

Továbbá közszolgáltatási szerződésekkel rendelkezik a város az alábbi intézményekkel: 

1. Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
kötött Települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására vonatkozó 
közszolgálati szerződés 

2. Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött Műsorszolgáltatási és PR kommunikációs 
tevékenységek ellátásra vonatkozó közszolgálati szerződés 

3. Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés – 
Köztemető üzemeltetéséről 

4. Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött Önkormányzati piacok 
fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 

5. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel kötött Közterületek karbantartására, és építésére vonatkozó közszolgálati 
szerződés 

6. Hatvani Közétkeztetési Kft.-vel kötött Közszolgáltatási szerződés munkahelyi és közétkeztetés 
ellátására 

7. Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött Közszolgáltatási 
szerződés szociális rászoruló személyek áruvásárlási támogatása targyban 

8. Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött Önkormányzati tulajdonban 
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére 

9. Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött Vízkár védekezési tevékenység 
ellátására vonatkozó közszolgálati szerződés 

10. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel kötött Településfejlesztési tevékenység ellátására vonatkozó közszolgálati 
szerződés 

11. Hatvani Volán Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási szerződés menetrendszerinti autóbuszjárattal 
történő helyi személyszállításról  

Az új önkormányzati törvény módosulásával az intézményfenntartás (pl. szociális, egészségügyi 
intézmények fenntartása elkerül a települési önkormányzattól, uszodák üzemeltetése stb.) Hatvan 
városában is megváltozik. Ezen szolgáltatások struktúrája, intézményes felépítése és szétosztása jelen 
időszakban folyik. Az önkormányzat képviselő-testülete határozatban dönt az új funkciókról és 
intézményekről. 

 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

Az önkormányzat az áramot az ÉMÁSZ Nyrt.-vel kötött szerződés keretében, a gázt sávosan a GDF 

SUEZ Energia Magyarország Zrt., az E-ON Hungária Zrt., valamint kisebb mennyiségben a Tigáz Zrt.-től 

szerzi be. Hatvan Városának saját energiaellátó rendszere, biomassza erőműve stb. nincs.  

Mind a Polgármesteri Hivatal, mind számos oktatási intézmény felújítására 2014. évben sor került, 

mely épületenergetikai fejlesztést, hőszigetelést, nyílászárócserét, födémszigetelést és 

fűtéskorszerűsítést jelentett. Többek között a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és Hatvani 5. sz. 

Általános Iskola, Hatvan-Újhatvani Római Katólikus Általános Iskola, Vörösmarty óvoda és Csicsergő 

óvoda épületenergetikai fejlesztése történt meg, valamint megújult a Hatvani Közös Önkormányzati 

Hivatal. Két óvodában, a Hatvani Varázskapu Óvodában és a Hatvani Gesztenyéskert Óvodában, 

hőszivattyús rendszer kiépítésére történt meg, valamint az 5. sz. Általános Iskola napelem kiépítését 

segítő pályázaton nyert.  

Az önkormányzat tervezi a közintézmények infrastruktúrális fejlesztést is, többek között termálvíz 

felhasználásával működő fűtési rendszer kiépítését.  



 
 

 

Az Önkormányzat távlati célja a közterületi energiafelhasználás csökkentése. A közterületi 

energiafelhasználás jelentősen csökkenthető (kb. 40 %-kal) korszerűsítési program végrehajtásával.  

Másik kiemelkedő cél a közintézmények energiafelhasználásának csökkentése. A közintézmények 

energiafelhasználása jelentősen csökkenthető korszerűsítési programok végrehajtásával (ezek egy 

része már korábban (2008. évben) a „Szemünk fénye program” keretében megvalósult). A program 

célja, hogy a költségvetési támogatásban részesülő közoktatási intézményfenntartók segítése. A 

beruházással fajlagosan sok energia takarítható meg (a megtérülési idő rövidebb), mivel egy-egy 

közintézmény energiafelhasználása nagy, illetve a szükséges berendezések beszerzése fajlagosan 

olcsóbb több közintézmény együttes korszerűsítése esetén.  

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) alapján településüzemeltetési feladatnak minősül a köztemetők 

kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás 

biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása.  

Ugyan ezen jogszabály első bekezdése a településüzemeltetési feladatokat a helyi közügyek, valamint 

a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja.  

Hatvanban a településüzemeltetési szolgáltatások jelentős részét a Hatvan Városgondnokság látja el. 

A Kft az alábbi feladatokat látja el közszolgáltatási szerződés révén:  

- Tűz- katasztrófavédelmi tevékenységek 

- Zöldterület-kezelés 

- Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

 

- Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai 

- Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

- Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

 

- Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

- Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

- Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

- Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

- Köztemető fenntartás és működtetés. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A Hatvan városban keletkező hulladékok gyűjtését, szállítását és kezelését a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény és az ehhez kapcsolódó mindenkor hatályos helyi rendelet szabályozza. A TeIR 

Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazásban szereplő adatok (2012. 

évi) alapján a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya közel 100% (99,3%). A városi 

középérték meghaladja az országos (91 %), a megyei járásközpontok (94,6 %), a hatvani járás (94 %) 

értékeit meghaladja.  



 
 

 

Az adott közszolgáltatást a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Kft.-vel kötött Települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására 

vonatkozó közszolgálati megállapodás keretében látja el.  

Közvilágítás 

A közvilágítási feladatokat Hatvanban az MVM Partner Zrt. és az Észak-magyarországi 

Áramszolgáltató Nyrt. végzi közszolgáltatási szerződés keretében. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati 

Kft. Füzesabonyban korlátozott nyitvatartással ügyfélszolgálati fiókirodát működtet Óhatvanban.  

Kéményseprő-ipari szolgáltatás 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás jogi alapját három jogszabály, a 2012. évi XC. törvény a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól teremti meg.  

A Heves Megyei TŰZKÉV Kft. 2014. december 15-i hatállyal beszüntette a kéményseprőipari 

közszolgáltatási tevékenységét Heves megye területén. A közszolgáltatás további zavartalan ellátása 

érdekében a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági felügyeleti jogkörében eljárva 

2014. december 18-tól átmeneti szolgáltatókat jelölt ki. 

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a vonatkozó jogszabályok alapján a Borsodi 

Kéményseprő Kft-t és a Városgondozás Eger Kft-t jelölte ki a kéményseprőipari közszolgáltatás 

átmeneti ellátására megyénkben.  

Parkolás 

Ahogy azt már korábban említettük, a Hatvan kártya segítségével ingyenesen parkolhatnak a 

Hatvanban állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a hatvani székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező jogi személyek és jogi személyiség nélküli jogalanyok.   

A városban főként a közintézmények közelében nem elegendő számú a parkolóhelyek megoszlása, 

így a óvodák, iskolás közelében mind a reggeli, mind a foglalkozások végi időpontokban a forgalom 

akadályoztatásra kerül.  

Hőszolgáltatás: 

A hőszolgáltatás esetében távfűtési szolgáltatás nincs a településen, míg a földgázellátásért a TIGÁZ 

Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. felelős.  

Ivóvíz 

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 100% volt 2013-ben Hatvanban, ami 

magasabb volt, mint az országos átlag (94,4%). A háztartásoknak szolgáltatott víz egy lakosra jutó 

mennyisége Hatvanban 2013-ban csaknem a szolgáltatott víz egyharmada.  A vízvezeték hálózat 

üzemeltetését a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) hatvani kirendeltsége (3000 

Hatvan, Csaba utca 8.) végzi.  

Üzemeltetett hálózat hossza:    99,8 km 

Közkifolyók száma:     8 db (mintavétel céljából fenntartott) 

Tűzcsapok száma:     224-225 db. 

 



 
 

 

További közszolgáltatási szerződések kerültek megkötésre a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel Műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátásra vonatkozó közszolgálatatásra; a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Kft.-vel Közterületek karbantartására, és építésére vonatkozó közszolgáltatásra; a Hatvani 
Közétkeztetési Kft.-vel Közszolgáltatási szerződés munkahelyi és közétkeztetés ellátására; A Hatvan-
TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel Közszolgáltatási szerződés szociális 
rászoruló személyek áruvásárlási támogatása targyban; a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel Településfejlesztési tevékenység 
ellátására vonatkozó közszolgálati feladatok ellátására; valamint a Hatvani Volán Zrt.-vel 
Menetrendszerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról.   

 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok  

Hatvan Város az Alföld északi peremvonalán, a Mátra déli lejtőjén lévő 179 m magas Szőlő-hegy 
aljában, a Zagyva folyó két partján terül el. Átlagos tengerszint feletti 105 m. A település 
közigazgatási területe három kistájat is érint. Ezek: az Alföld nagytáj – Észak-alföldi-hordalékkúp-
síkság középtájának - Hatvani-sík kistája, az Észak-magyarországi-középhegység nagytáj – 
Cserhátvidék középtájának - Cserhátalja kistája és a Mátravidék középtájának - Nyugati-Mátraalja 
kistája (DÖVÉNYI 2010). A Cserhátalja kistáj területébe csupán a külterület - Heréd településsel 
határos – nyugati szeglete nyúlik bele, a Nyugati-Mátraalja kistáj részét pedig csak a külterület Lőrinci 
és Ecséd közé eső - kis része képezi, ezért ezek jellemzésével nem foglalkozunk, azonban a Hatvani-
sík kistáj természetföldrajzi viszonyait a nagy kiterjedés miatt részletesen bemutatjuk. 

 

Domborzati-földtani-talajtani-vízrajzi viszonyok: 

Hatvani-sík 

97 és 209 m közötti tszf-i magasságú teraszos hordalékkúpsíkság, tereplépcsővel különül el a 
hegyvidéki területek hegylábfelszínétől. Közepes magasságú tagolt síkság domborzattípusba 
sorolható. A város déli, illetve nyugati része sík területen fekszik, a lejtésviszonyok egyedül a 
település északi, északkeleti részén változnak. A terület kialakításában nagy szerepet játszott a 
Zagyva folyó, mely hordalékával feltöltötte a mélyebb fekvésű részeket. A szél ereje kisebb  

 

halmokat alakított ki, az ember a folyó mocsaras részeit feltöltötte, agyag és 
homokbányászatot folytatott. 

A mélyben az eltemetetten is kiemelkedő Tura-Hatvan rögvonulat triász, eocén és oligocén kori 
képződményeire több száz m vastag (homokos, agyagos) pannóniai rétegek, erre pedig 
mintegy 20-25 km szélességben a Zagyva-Galga hordalékkúpja települt. A Ny-i rész 
homokbuckás térszínét 2-8 m-es löszlepel fedi. A K-i szárny homokját a szél formálta tovább, 
helyenként vékony löszös homoktakaró is fedi. A középső részt fiatal öntésképződmények 
borítják. A terület jelentősebb nyersanyaga a kavics, melyet a település déli részén található „A 
Beton” tó területén bányásznak. 

Hatvan igen jó minőségű termőtalajokkal rendelkezik. A következő talajtípusok fordulnak elő: 
savanyú vályog- és agyagtalajok, vályogtalajok, meszes humuszszegény homoktalajok, savanyú 
humuszos homoktalajok, sekély termőrétegű talajok. 



 
 

 

Fő vízfolyás a Zagyva. A város területén ömlik a Zagyvába a Nógrádi-patak, de itt folyik a 
Kartalvölgyi és a Bér patak is. Az állóvizek jelentős kiterjedésűek és kiváló minőségűek. A 
település közigazgatási területéhez tartozik többek között az egykori cukorgyár ülepítőtava, a 
Tuzson-tó,a Görbeéri bányatavak, köztük az „A Beton” elnevezésű tó. 

A település területén a talajvíz 2-10 m, a Népkertben 1,2-1,9 m között található, kémiai jellege 
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos.  

A rétegvizek csekély mennyiségűek, az artézi kutak mélysége átlag 100 m körüli, vízhozamuk 
meglehetősen mérsékelt, a településnek 40 °C-os vize van.  

 

Éghajlat  

Hatvani-sík 

Mérsékelten meleg, száraz klímakarakterű terület, a napsütés évi összege kevéssel 1950 alatt 
alakul, az évi középhőmérséklet kevéssel 10 °C alatt marad. Évente mintegy 520-560 mm 
csapadék hull. Az ariditási index 1,25-1,33 közötti, leggyakoribb széljárás az ÉNy-i.  

Természetes és telepített növénytakaró: 

Hatvani-sík 

Florisztikai beosztását illetően a terület a Pannóniai (Pannonicum) flóratartomány Alföld 
(Eupannonicum) flóravidékének, Tiszántúli (Crisicum) és Duna-Tisza közi (Praematricum) 
flórajárásának határán található. 

A kistáj potenciális vegetációja, természetes növénytakarója sokféle: lösztölgyesek, tölgy-kőris-
szil ligeterdők, fűz-nyár ligetek, valamint mocsarak, mocsár- és láprétek, homoki gyepek, 
löszpusztagyepek és szikesek mozaikjaiként jellemezhető.  

Mára a természetes vegetáció helyét jórészt szántók, ültetvényszerű erdők, valamint 
infrastrukturális elemek foglalják el.  

A kistáj északi és középső részén még nagyobb kiterjedésben maradtak fenn fűz-nyár ligetek és 
mocsárrétek  

A város közigazgatási területén mozaikosan előforduló, természetközeli fás növénytársulások 
(Kisgombosi öregtölgyes, ártéri ligeterdő a vízmű védőterületén), valamint gyepek (a vízmű 
védőterületén, Görbeér környékén) maradtak fenn. 

 

Telepített állományok jellemző fafajai a fehér akác, különböző nyárfa fajok, kevés fenyő és a 
tölgy, illetve a gyümölcsfa fajok. 

A település területén megtalálható özönfajok közé tartozik a zöld juhar, bálványfa, gyalogakác, 
selyemkóró, tájidegen őszirózsa-fajok, kései meggy, japánkeserűfű-fajok, fehér akác, 
aranyvessző-fajok. 

A mezőgazdasági növénytermesztés legjellemzőbb kultúrái a búza, a cukorrépa és a paradicsom, de a 
terület jó gabona és zöldségtermesztő vidék. 

 



 
 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

A település tájhasználatának alakulása, változása az I. Katonai felmérés (1763-1787), a II. Katonai 
felmérés (1806-1869), a III. Katonai felmérés (1869-1887), a Magyar Királyság területét lefedő, 1:25 
000 léptékű (1869-1887) történeti térképek vonatkozó szelvényein, illetve a Google Earth 
közelmúltban készült műholdfelvételein keresztül kerül bemutatásra. 

 

47. sz ábra Hatvan város - tájhasználat 

 

 

Katonai felmérés (1763-1787) (ARCANUM), II. Katonai felmérés (1806-1869) (ARCANUM), III. Katonai 
felmérés (1869-1887) (ARCANUM) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

48. sz ábra Hatvan város 

 

Műholdfelvétel (2014) (Google Earth) 

 

A város tájalakulása szorosan kapcsolódik a Zagyva folyóhoz, melynek szabályozása, az egykori ártéri 
terület vizenyőssége a mai napig kihatással van a város életére. 

A mocsaras területek legszembetűnőbb hatása, hogy Hatvan területileg két határozottan elkülönülő 
részre osztható, az ó- és az újhatvani városrészekre. A város területe még az 1800-as évek elején is a 
folyó ártere volt. Jelentősebb árvízi biztonságot csak az 1963 utáni gátépítési és karbantartási 
munkák hozták meg.  

A tájalakulás történetéhez kapcsolódóan fontos megemlíteni a település területén történelmi 
hagyományokra visszatekintő szőlő- és dinnyetermesztést, valamint az 1800-as évek végén alapított 
cukorgyár igényeit kiszolgáló cukorrépa-termesztést. 

Hatvan és közvetlen környéke kisebb arányban rendelkezik elsőrendű szőlőtermesztő területekkel, 
mégis a szőlőtermesztés az itteni lakosok egyik „ősi” foglalkozása.  

A Strázsa-hegyen folyt elsősorban a szőlőtermesztés, később a lapályosabb sík területeket is sikerrel 
telepítették be. A cukorgyár megépítése után jelentős területen folyt cukorrépa termesztés, ezen 
kívül Hatvan természeti adottságai kedveztek az állattenyésztésnek is.  

Az elmúlt cca 250 évet felölelő térképi ábrázolások vizsgálatát követően megállapítható, hogy az 
eredetileg kizárólag a Zagyva keleti partján elhelyezkedő lakott területek, a folyó szabályozásával, a 
mocsaras területek csökkenésével, főként a mezőgazdaságilag művelt területek terhére már a 
nyugati oldalt is birtokba vették.  

A szőlőművelés alá vont északkeleti, strázsahegyi területek – hasonlóan a korábban jelentős területet 
elfoglaló zártkertekéhez - funkciója átalakult, a lakott területek aránya itt is jelentősen nőtt. Nőtt 
továbbá az erdővel borított területek aránya is. 



 
 

 

1.12.2.2. tájhasználat értékelése 

Hatvan Város beépítésre nem szánt területének szerkezetét alapvetően a nagyparcellás 
mezőgazdasági művelés (55,78 % szántó) határozza meg. Ezt színesítik a gyepek, mezőgazdasági 
üzemi területek, majorok (nagygombosi Grassalkovich major), gyümölcsösök, szőlőterületek (Strázsa- 

 

hegy, Szőlőhegy), kisebb erdőfoltok, természetes és mesterséges vízfelületek (Görbeéri kavicsbánya-
tavak, Cukorgyári tó), vizenyős élőhelyek. Az erdők 5,45 %-os aránya mind az országos 20,8 %, mind 
pedig a megyei 24,3 %-hoz képest jelentős elmaradást mutat. 

21. sz táblázat Földrészlet statisztikai fekvésenként 

Földrészlet statisztika fekvésenként (TAKARNET) 

Fekvés földrészletek 

száma 

összes 

terület (m2) 

legkisebb 

földrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 

földrészlet 

terület (m2) 

átlagos 

földrészlet 

terület 

(m2) Belterület 7631 12633460 2 402379 1656 
Külterület 2297 64223023 43 889126 27960 
Zártkert 1669 3808708 19 265938 2282 
Összesen 11597 80665191  

Forrás: TAKARNET 

 

22. sz táblázat Földrészlet statisztikai fekvésenként 

Földrészlet statisztika művelési áganként (TAKARNET) 

Művelési ág alrészletek 

száma 

összes 

alrészlet 

terület (m2) 

legkisebb 

alrészlet 

terület 

(m2) 

legnagyobb 

alrészlet 

terület 

(m2) 

átlagos 

alrészlet 

terület 

(m2) 

művelési ág 

nagysága a 

település teljes 

területéhez 

viszonyítva (%) Erdő 136 4393515 403 316310 32305 5,45 
Gyep 

(legelő) 

87 783738 520 122150 9008 0,97 
Gyep (rét) 100 1323349 242 168392 13233 1,64 
Gyümölcsös 188 3406961 121 433478 18122 4,22 
Kert 689 809357 19 6924 1175 1,00 
Kivett 8402 23140631 2 889126 2754 28,69 
Szántó 3306 44993407 19 53388 13610 55,78 
Szőlő 504 1813273 98  3598 2,25 

Forrás: TAKARNET 

 

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

1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló, 2003. évi XXVI. törvény, 3/5. mellékletében, 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területként megfogalmazott területek közé olyan, 
az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi 
tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a 
táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai 
jellemzőkkel bírnak. 



 
 

 

 

Hatvan Város közigazgatási területén tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület a 
település déli részén, a Görbeéri-bányatavak környezete. 

 

49. sz ábra Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

 

(Forrás: OTRT – 2014, 3/5. sz. melléklet) 

 

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

terület, érték, emlék 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint természeti terület valamennyi olyan 
földterület, melyet elsősorban természetes vagy természetközeli állapotok jellemeznek. A természeti 

 

 területek kiemelt oltalma törvény erejénél fogva – ex lege (láp, szikes tó, kunhalom, földvár, forrás, 
víznyelő, barlangok), vagy egyedi jogszabállyal (nemzeti park - NP, tájvédelmi körzet - TK, 
természetvédelmi terület - TT, természeti emlék - TE, ásványok, ásványtársulások, ősmaradványok, 
mesterséges üregek) történő védetté nyilvánítással jön létre.  

A Tvt. vagy más jogszabály (miniszteri rendelet, önkormányzati rendelet) által védetté vagy 
fokozottan védetté nyilvánított (tehát kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület a 
védett természeti terület. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a védett természeti területek és értékek – 
a védelem kiterjedtségének, céljának, nemzeti és nemzetközi jelentőségének megfelelően – országos 
vagy helyi jelentőségű oltalom alatt állhatnak.  

A nemzeti park és a tájvédelmi körzet mindig országos jelentőségű, míg a természetvédelmi terület 
és a természeti emlék lehet országos és helyi jelentőségű. 

Hatvan Város területén található, kiemelt oltalom alatt álló természeti területek közé tartozik a 
törvény erejénél fogva (ex lege) védett kunhalmok (Német-halom, Sas-halom, Hegyes-halom, Kis-
bika-halom), mint természeti emlék (TE). 

A település területén található, helyi jelentőségű védett természeti területekről a 40/2014. (XI. 15.) 
számú önkormányzati rendelet rendelkezik.  

Ez alapján helyi jelentőségű védett természeti területnek minősül: 

 a Cukorgyári tó (vándormadarak pihenőhelyének védelme) 



 
 

 a Kisgombosi tölgyes  

 a Boldogi úti 31 egyedből álló platánfa fasor  

 a Grassalkovich kastély kertjének 23 egyedből álló kislevelű hársfa fasor  

 az Óhatvani köztemetőben lévő platánfa fasor  

 a 24102. sz. közút mentén található vadgesztenyefa fasor  
 

Helyi jelentőségű védett természeti emléknek minősül: 

 a Népkertben található szürke nyárfa  

 a Radnóti téren álló korai juhar fa  
 

 a Kristály kastély mellett álló platánfa  

 a Zagyva partján álló fehér fűzfa  

 az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet parkjában álló kocsányos tölgy  

 az Óhatvani köztemetőben álló korai juharfa  

 

Hatvan Város közigazgatási területén nemzetközi (közösségi) jelentőségű Natura 2000 hálózat részét 
képező terület az érintett földrészletekről szóló, 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint nem 
található. 

A tájak karakterének fontos összetevői és védelemre érdemesek az egyedi tájértékek. A természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra  

 

jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó 
elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a 
társadalom számára jelentősége van. 

Hatvan Város közigazgatási területén eddig 43 db tájérték kataszterezésére került sor. Ezek közé 
többségében szobrok, feszületek tartoznak. (TÁJÉRTÉKTÁR) 

 

1.12.3.3. ökológiai hálózat 

A természetvédelmi oltalom alatt nem álló védett természetes és természetközeli élőhelyek 
fennmaradását, megőrzését a Nemzeti Ökológiai Hálózat biztosítja.  

Az ökológiai hálózat funkcionális elemeinek, a kiemelten védendő magterületek, az ezeket összekötő 
ökológiai folyosók, a pufferterületek, rehabilitációs területek hálózatának kiemelkedő jelentőségű 
szerepük van az élőhelyek folytonosságának biztosításában, mely a flóra és fauna elemeinek 
megfelelő életteret biztosítanak. 

Hatvan Város területén, a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képező területek közé tartozik a Zagyva 
folyó és a Nógrádi patak, mint folyamatos ökológiai folyosó, valamint a Bírósfestő-domb egy része, a 
Kisgombosi öreg tölgyes, a hidrogeológiai védőterület egy része, a Halas-tó, a Görbeéri-tavak 
területe, a tőle északra található mocsaras terület és a Kis-bika-halom melletti vizenyős terület, mint 
megszakított ökológiai folyosó. 

 

 

 

 



 
 

 

50. sz ábra Ökológiai hálózat 

 

(Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer - http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) 

 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A táj ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit rontó tevékenységek tájhasználati konfliktusok 
forrásaivá válhatnak.  

Funkcionális tájhasználati konfliktusokat az egymást akadályozó, egymás területét megszüntető, 
rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak.  

Tájökológiai tájhasználati konfliktusról beszélünk, az egymást károsító, pusztító, megszüntető, 
egymás létét veszélyeztető területhasználati módok fennállása esetén.  

A település külterületének jelentős része mezőgazdasági művelés alatt áll. A termelés során 
felhasznált műtrágya, növényvédő- és rovarirtó szerek víz- és talajszennyezést okozhatnak.  

A művelt területek felhagyása kedvezőtlen szukcessziós folyamatok elindulásához vezet, elősegítheti 
a gyomosodást, allergén és invazív fajok térhódításának kedvezhet. 

A rendezetlenség, a rendetlenség, a megoldatlanság, a befejezetlenség, a folyamatosság érzékelhető 
megszakadása, hiánya vizuális-esztétikai: tájhasználati konfliktusokat eredményez.   

A település külterületén, illetve a belterület-külterület határán számos gazdasági funkciójú terület és 
a funkciót kiszolgáló, nagyméretű ipari épület foglal helyet, melyek hiányos takarása, tájba illesztése 
a lakott területek és a mezőgazdasági területek felől egyaránt vizuális konfliktusokat eredményez.  

Hatvan közigazgatási területén jelentős mennyiségű illegális hulladék lerakás tapasztalható, továbbá 
használaton kívüli dögkutak is előfordulnak. 

A szomszédos Lőrinci településhez tartozó erőmű korábbi üzemeltetéséből adódóan a két település 
határán, a Zagyva partján pernyehányó jött létre. A hányó rézsűje, depóniája megváltoztatta a táji 
látványkapcsolatokat. Előbb említett elemek megléte funkcionális, tájökológiai és vizuális 
konfliktusokat forrásai is egyben. 

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


 
 

A település külterületének erdősültsége nem kielégítő. A kedvező 
termőhelyi adottságokat figyelembe véve az erdősültség növelésére, elsősorban erdősávok telepítése 
lenne indokolt. 

 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei  

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 

meghatározó elemek 

A közhasználatú (közpark, közkert, játszókert, közjóléti erdőterület, sétányok, út- és térfásítások, 
kondicionáló és védőültetvények), a korlátozott közhasználatú (zöldfelületű, zöldfelület jellegű 
intézményterületek: bölcsőde, óvoda, iskola, közintézmények: temető, fürdő, strand, 
sportlétesítmények, kempingek, botanikus kertek, arborétumok, állatkertek, kiállító- és 
bemutatóterületek) és a közhasználat elől elzárt (magánkertek, zárt intézményi, vállalati területek, 
véderdők, védőterületek) zöldfelületek együttesen alkotják a település zöldfelületi rendszerét. 

Hatvan Város zöldfelületi rendszere az azt alkotó elemek elhelyezkedését vizsgálva szigetes 
elrendeződést mutat, mely sávos, szalagszerű elemekkel egészül ki. Az elszórtan elhelyezkedő, 
kapcsolat nélküli elemek, a város más területfelhasználású egységei által körülzártan helyezkednek 
el.  

Az óhatvani városrészben megfigyelhető néhány kiterjedtebb közpark (Kossuth tér, a kórház parkja, a 
Grassalkovich kastély megmaradt növényállománya), melyek kivétel nélkül a 3. sz. főútra felfűzve 
helyezkednek el, valamint a lakótelepi házak közötti zöldterületek (Cukorgyári, Gódor Kálmán utcai, 
Kastélykert utcai, Pázsit utcai, Tiszti lakótelep). 

A Népkert a Zagyva nyugati partján, a Kossuth térnél jóval nagyobb kiterjedésű. Korábban változatos 
funkciók jellemezték (étterem, panzió, szabadtéri színpad, gyerek KRESZ-pálya és játszótér, 
sportpályák). 

Jelentős, fásított zöldfelület még szintén a Zagyva nyugati, a 3. sz. főút déli oldalán található Radnóti 
tér is. 

 

A zöldfelületi elemek közé tartoznak a temetőkertek (Izraelita temető, Újhatvani Rk. Egyházközség 
temetője, Városi köztemető), sportpályák, a Városi strand területe, továbbá a nagyobb zöldfelülettel 
rendelkező oktatási intézmények, valamint az óhatvani városrész jellegzetességei, a beépítetlenül 
fennmaradt, magas vízállásos tömbbelsők.  

A belterület zöldfelületi rendszerének részét képező, beépített lakóterületekhez kapcsolódó részben 
vizenyős tömbbelsőkként megjelenő – az óhatvani városrészen nagy kiterjedéssel bíró - lakókerti 
részek annak ellenére, hogy a közhasználat elől elzárt zöldfelületek közé tartoznak, mégis 
meghatározó elemei a településszerkezetnek, kedvezően befolyásolják a város helyi klimatikus 
viszonyait. 

A város középső – vasúti vágányok és a Zagyva folyó által a település többi részétől elzárt – részének 
3. sz. főúttól délre eső oldalán túlnyomórészt a közhasználat elől elzárt, illetve korlátozott 
közhasználatú, jelentős zöldfelületi ellátottsággal bíró területek (cukorgyár, konzervgyár felhagyott 
területei, sportpálya) foglalnak helyet. 

A település zöldfelületi rendszerében fontos szerepet tölt be a Zagyva folyó keskeny partmenti sávja, 
mely ÉD-irányban szeli ketté a települést.  



 
 

 

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

Nagyon kicsi a kondicionáló szempontból lényeges, a lakosság rekreációját szolgáló zöldfelületek 
aránya. A településen belüli eloszlásuk - miután többségében a településközponti részen 
csoportosulnak – nem megfelelő. Az újhatvani városrész zöldfelületi ellátottsága rendkívül hiányos. 
Az óhatvani városrész zöldfelületekkel jobban ellátott.  

A belterületi zöldfelületek fenntartása, megjelenése megfelelő, rendezett képet mutatnak. Megfelelő 
a különböző növénycsoportok (lombhullató, örökzöld fák, cserjék, egy-, illetve kétnyári, évelő 
felületek) aránya. A történeti, esztétikai értékkel bíró zöldfelületi elemek kataszterezését, megóvását 
kiemelten kell kezelni. 

 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A Kossuth tér a város legintenzívebben fenntartott zöldfelülete. Növényzete ápolt, kellő mennyiségű 
a kihelyezett utcabútor, több szobor és köztéri műalkotás is található itt. A park térszerkezete a 
jelenlegi úthálózatnak, forgalmi kapcsolatoknak köszönhetően szétszabdalt, rekreációs célokat 
szolgáló feladatait ebben a formájában nem képes ellátni. 

A Grassalkovich-kastély parkja korábban külföldről hozatott lombhullató és örökzöld fa, illetve virág 
különlegességekkel volt betelepítve, mára azonban a kert nagy része megsemmisült, beépítésre 
került. A faállomány nagy része elpusztult.  

Az eredetileg a kastélykert részét képező, jelenleg kórháznak, rendelőintézetnek helyet adó 
területen, intézménykertben értékes facsoportok, faegyedek maradtak fenn. A park a betegek 
rekreációját szolgáló funkcióit elegendő pihenőhely hiányában csupán részlegesen képes kielégíteni. 

A Népkert legnagyobb nehézsége a magas talajvízállás. 

A Radnóti tér és a Mártírok terének zöldfelületei a nagy fogalom miatt pihenésre kevéssé alkalmasak. 

Az óhatvani és az újhatvani köztemető növényállományának bővítése, elsősorban a fő közlekedési 
irányok fásítása kellemesebb környezetet teremtene. 

 

 

A település zöldfelületeinek kezelésével kapcsolatban hiányként kell megemlíteni, hogy a 
zöldfelületek állapotára vonatkozóan hiányos az önkormányzat nyilvántartása.  

A kastélykert még megmaradt növényállománya jelentős értéket képvisel, azonban a növényzetben 
bekövetkező visszafordíthatatlan változások, a nyilvántartás hiányában nem szankcionálhatók. 

 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A város eltérő tájegységek, országos, és nemzetközi infrastrukturális tengelyek találkozásában 
fekszik. 

Hatvan egyik meghatározó természeti elemét folyóvizei (Zagyva folyó, Nógrádi-patak, Kartal-völgyi-
patak) jelentik. A beépült területek Zagyva-vízszint közeli elhelyezkedése a város jelentős részét  



 
 

 

árvízvédelemre szoruló területté minősíti. Az árvízvédelmi célokat szolgáló töltések rézsűszöge 
meredek, a Kartal-völgyi patak nyomvonalának egy részét elművelték. Az egykori mocsaras 
árterületek jelentős részén mezőgazdasági művelés folyik, továbbra is maradt azonban vizenyős 
terület. 

További fontos természeti elemek az egykor mesterségesen létrehozott bánya- illetve gyári tavak.  

Kiemelhető tájmorfológiai adottság a Mátra előhegységéhez tartozó Szőlőhegy. Déli lejtőin sokáig 
mezőgazdasági művelés folyt. Mára a minőségi lakóterületek fejlesztési célterületévé vált, miközben 
úthálózata nem követte az eltérő hasznosítás igényeit. 

51. sz. ábra: Hatvan településszerkezete 

 

 

Forrás: Hatvan Településszerkezeti terv 

 

A város közúthálózatának nemzetközi fontosságú eleme az M3-as autópálya, amely Hatvant a kelet-
nyugati irányú fejlesztési kereszttengelyekhez kapcsolja, és a város átmenő forgalmi terhelését is 
csökkenti. 

A város belső forgalmának legfontosabb eleme a városközponton is áthaladó 3. sz. főút. Ehhez 
csatlakoznak a Hatvanba futó további országos utak jellemzően egymás közötti kapcsolati hiányokat 
mutatva. A település belső úthálózata gyakorlatilag egyetlen tengelyre fűzi fel a városrészeket, 
túlterhelve a 3-as utat övező területeket.  



 
 

 

A város kötöttpályás közlekedési hálózata mára jórészt beépült területek között halad, elválasztva 
ezzel a városrészeket egymástól. Külön szintű csomópont két helyen épült ki, ezek közül az egyik 
éppen a 3. sz. főút amúgy is rendkívül terhelt kapcsolódási pontja. Kiemelten fontos a meglévő külön 
szintű kapcsolódási pontok fejlesztése /3. sz. főút vasúti hídjának átépítése/, új külön szintű 
csomópontok kiépítése /Balassi Bálint út számára tervezett vasúti aluljáró/, a meglévő szintbeni 
vasúti átjárók megőrzése mellett. 

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

osztályok 

A település közigazgatási területének 66,35 %-a (4399 ha) áll mezőgazdasági vagy erdőgazdasági 
művelés alatt. 

52. sz. ábra: Művelési ágak nagyságuk szerinti megoszlása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Településrendezési terv módosítás 2014. – VÁTI 

 

53. sz. ábra: Művelési ágak területi elhelyezkedése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Forrás: Településrendezési terv módosítás 2014. – VÁTI 

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

54. sz. ábra: Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Településrendezési terv módosítás 2014. – VÁTI 

 

A város közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre osztható. 

 

23 sz. táblázat: A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

MEGNEVEZÉS 
JEL 

(OTÉK) 

TERÜLET 

(HA) 

ARÁNY 

(%) 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK:     

Lakóterületek: L 749,20 11,30 

 - nagyvárosias lakóterület Ln 10,23 0,15 

 - kisvárosias lakóterület Lk 144,34 2,18 

 - kertvárosias lakóterület Lke 509,09 7,68 

 - falusias lakóterület Lf 85,59 1,29 

Vegyes területek: V 88,54 1,34 

 - településközpont vegyes terület Vt 88,54 1,34 

Gazdasági területek: G 469,48 7,08 



 
 

 - kereskedelmi, szolgáltató  

   gazdasági terület 
Gksz 325,29 4,91 

 - ipari gazdasági terület Ge 144,19 2,17 

Üdülő területek: Ü 23,51 0,35 

 - üdülőházas üdülőterület Üü 13,36 0,20 

 - hétvégi házas üdülőterület Üh 10,15 0,15 

Különleges területek: K 110,51 1,67 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK:     

Közlekedési és közműterületek: KÖ 476,06 7,18 

 - közutak KÖu1 236,92 3,57 

 - közlekedési célú közterületek KÖu2 152,86 2,31 

 - kötöttpályás közlekedési terület KÖk 86,29 1,30 

Zöldterületek: Z 39,78 0,60 

 - közpark Z 39,78 0,60 

Erdőterületek: E 536,97 8,10 

 - védelmi erdőterületek Ev 107,28 1,62 

 - gazdasági erdőterületek Eg 409,61 6,18 

 - egészségügyi erdőterületek Ee 19,64 0,30 

Mezőgazdasági területek: M 3652,28 55,08 

 - kertes mezőgazdasági terület Mk 203,60 3,07 

 - általános mezőgazdasági terület Má 2784,59 42,00 

 - korlátozott használatú 

   mezőgazdasági terület 
Mko 664,09 10,02 

Vízgazdálkodási területek: V 234,99 3,54 

Különleges beépítésre nem szánt területek: Kk 249,57 3,76 

ÖSSZESEN:  6630,51 100,00 

Forrás: Településszerkezeti terv leírás 



 
 

 

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

Hatvan oktatási struktúrája a 2007/2008-as tanévben a következőképpen épült fel. 

Megyei fenntartású intézmények: 

- Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (DISZI) mai nevén Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tagiskolája 

- Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 

- Kotsis Albert Zeneiskola 

- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola mai nevén Hatvani Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium 

Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola tagiskolája 

Közös fenntartású intézmény (társulási megállapodás alapján): 

- Széchényi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, mai nevén Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium Széchényi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 
tagiskolája 

Városi fenntartású intézmények: 

- Óhatvani Óvoda és Általános Iskola (Székhely: Kossuth Lajos Általános Iskola) 

- Újhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: Baross Gábor Általános Iskola) 

Alapítványi fenntartású intézmények: 

- Grassalkovich Alapítványi Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

- Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola 

- Oktat-60 

- „A Vasút a gyerekekért” Alapítvány óvodája, mai nevén Újhatvani Óvoda és Általános Iskola 
Bajcsy- Zsilinszky út 10. sz. alatti tagóvodája 

Hatvan Városi Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet 

Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, melyet 1967-ben 452 ággyal hoztak létre, Hatvan 
Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. A kórház ellátási területe Heves megye mellett 
Pest, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok  megyének Hatvan vonzáskörzetében elhelyezkedő 
területére is kiterjed. 

A Hatvani Kórház ágyszámát tekintve a régióban a 9., a megyében a 3. helyen áll. A Kórházi 
részleg és a szakrendelő együttesen 77 orvost és 343 szakdolgozót, azaz mindösszesen 420 főt 
foglalkoztat. 

Egészségügyi alapellátás 

Hatvan alapfokú egészségügyi ellátása 9 db felnőtt háziorvosi szolgálati körzetre, 4 db 
gyermekorvosi körzetre, 6 db fogorvosi körzetre és 7 db védőnői körzetre van szétbontva. 

A körzetek számát tekintve az egészségügyi alapellátás az elvárt ellátási szintnek 
megfelel. 

Szociális ellátás 

 



 
 

 

Hatvan Város komplex ellátó intézménye a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézmény,82 fővel.  

 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

Alul hasznosított területekként kezelendő néhány majorsági terület (pl.: Grassalkovich major) és a 
volt laktanya területe. Ezeknek a felszámolására, átalakítására a hatályos településrendezési terv 
feladatokat fogalmaz meg a későbbiekre vonatkozóan. 

 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

A Kórház utca mentén fekvő lakóterület szlömösödési problémájára m egoldandó. A területet az 
önkormányzat ki kívánja sajátítani, az épületeket le kívánja bontani, és szociális, illetve 
idegenforgalmi célú sport-infrastruktúra céllal kívánja fejleszteni, megoldva ezzel a terület 
problémáját. Hasonlóan a Kórház utcai területhez a központhoz közeli a szlömösödött lakóterületet 
kívánja kisajátítani az Önkormányzat, az épületek lebontása után a területet közparkként tervezi 
hasznosítani, megoldva ennek a területnek is a problémáját, és javítja ezzel a városközpont 
zöldfelületi hiányosságait. 

 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata  

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat  

 

55. sz. ábra: Telekmorfológia és mérte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Településrendezési terv módosítás 2014. – VÁTI 

 



 
 

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat 

Az ingatlanok jellemzően magántulajdonban vannak.   

 

 

1.14.3. Önkormányzati tulajdonkataszter 

A fejezetre vonatkozó információk az 1.9. fejezetben kifejtésre kerültek.  

 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése  

Az állami alapadatok részletesen tartalmazzák az épületállományt és a környezet geodéziai 
felmérését, további ezzel kapcsolatos feladat a tervezés során nem merült fel. 

A lakóépületek 15%-a 2. világháborút megelőző évekből származik, a 70-es évek előtti időkből 
további 33%. Az épületállomány közel egynegyede a 70-es, 80-as évekből származik. 

 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás, magasság, szintszám, tetőidom 

Hatvan lakásállománya 2001. és 2006. év között 3,3,%-kal, azaz 297 db lakással nőtt. A lakásállomány 
területi eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy Óhatvan három lakótelepi városrész- egysége 
(Gódor Kálmán utcai ltp., Pázsit utcai ltp. és az Ifjúság utcai ltp.) tartalmazza a teljes lakásállomány 
ötödét. További jelentős sűrűsödést jelentenek Újhatvan sűrű kertvárosias lakóterületei. A 
lakásállomány komfortfokozata a külterületi részeken, Újhatvan és Óhatvan központtól távolabbi 
részein a legkedvezőtlenebb. 

24. sz. táblázat: A lakások szobaszámai Hatvanban 

év lakott lakóházak lakások 1 szobás 2 szobás 3 és több 

szobás 1870 598     
1880 727     
1890 861     
1900 1268     
1910 1656     
1920      
1930 2756     
1941 3195 4338 248

6 

1426 399 

1949 3332 4446 282

6 

1411 175 

1960 3924     
1970 4673 6546 273

2 

3153 661 

1980 5270 7654 174

1 

3875 2038 

1990 5905 8706 98

3 

4015 3708 

2001 6120 8867 67

9 

3859 4329 

Forrás: Hatvan IVS 

 

 

 



 
 

 

A lakóház és lakásszám növekedés alapterület változással is együtt jár. Az 1970-es években még a 
lakásoknak csupán egytizede volt a 3 vagy több szobás kategóriában, addig 2001-re a 
lakásállomány fele már ebbe a kategóriába tartozott. 

A 2001-es népszámlálás a lakóházak 96%-át (5907 db) földszintesként tűntette fel, amelyben a 
lakások valamivel több, mint 2/3-a helyezkedett el. Az emeletes lakóházak arányszámuknak (4%) 
ellentmondva a lakásállomány majd 1/3-ának biztosítottak helyet. 

 

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

A város nyugati – Újhatvan - felében jellemző kertvárosias jellegű lakóterületeken az oldalhatáron 
álló épület elhelyezés a jellemző beépítés. Ez alól kivételt képeznek az intézményi funkciót is 
magukba foglaló telektömbök beépítési módja.  A tömb belsők jelentős zöldfelületi résszel 
rendelkeznek, a beépítések összecsúszása nem jellemző, a beépítési intenzitás ennek megfelelően 
közepes. 

A város keleti – Óhatvan – részén, különösen a városközpont környezetében a beépítési intenzitás 
magas, jellemzően nagyvárosias, kisvárosias. A 3. sz. főút északi és déli oldalán kialakított telepszerű 
beépítéssel kialakított paneltömbök, sűrűn viszonylag kis területen koncentrálódva helyezkednek el. 
A városrész déli oldalán, a belterületi határhoz közeli sávban falusias jellegű területek is 
fennmaradtak (Kishatvan). 

 

1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom 

Jelen alfejezet kifejtése nem releváns, mert a fejezet településrendezési eszköz kidolgozásához 

szükséges tartalmat takar, azonban jelen tervezési folyamat során településfejlesztést célzó 

dokumentumi kidolgozására kerül sor. 

 

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

A városnak nincs jellegzetes karaktere, amely jellemezné a települést, de 1-2 épület meghatározó a 

városban, így megemlíthető a Grassalkovich kastély, Vasútállomás épülete.  

 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

A fejezethez tartozó épített környezeti értékek korábbi fejezetekben bemutatásra kerültek.  

 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Hatvan  Heves megye délnyugati szélén helyezkedik el, a Mátra déli lábánál. A település az észak-déli 

irányú Zagyva völgyében alakult ki. Kialakulásában nagy szerepet játszott, hogy jelentős utak 

kereszteződésénél jött létre.  A hegyvidék és az alföld találkozásánál kialakult település kiváló 

földrajzi adottságokkal rendelkezik. A Mátra déli peremén már a középkorban jelentős kereskedelmi  

 



 
 

 

és hadiutak húzódtak. Az eltérő tájegységeket összekötő utak találkozása alapvető jelentőségű volt 

Hatvan kialakulásában, amelyek közül a legnagyobb jelentőségű a Buda-Krakkó út volt. 

Hatvan egymástól jól elkülönülő településrészekből áll. A Zagyva keleti partján alakult ki Óhatvan, a 

város történeti településmagja. A Zagyva nyugati partján alakult ki Újhatvan.  Nagygombos 

településrész pedig Óhatvantól északra húzódik. 

Hatvan településszerkezetének legkorábbi rétege az Árpád-korra vezethető vissza. 1170-ben  már 

premontrei szerzetesek telepedtek meg város határában. A XV. század elején mezővárosi címet nyer 

el, országos vásártartási joga van. A XVI. században vár épül a településen, amelyet a török palánkkal 

erősít majd meg. A török palánkvár a mai kastély helyén állhatott, Bástya, Vár utca vonalában a 

várárok nyomvonala még jól nyomon követhető. A vár területe a mai Vár, Nádasdy, Erzsébet tér, 

Sárkány, Széchenyi utcák által határolt területre esik. 

A XVIII. század végén készült Első katonai felmérés térképlapján még csak Óhatvan településrész 

jelenik meg. A település történeti magja Óhatvan településrészen, a Zagyva keleti partján alakult ki, a 

Zagyván átvezető híd közelében.  A Zagyva keleti partján hangsúlyos elemként jelenik meg a 

Grassalkovich-kastély épületegyüttese. A Grassalkovich család építkezései a mai napig meghatározó 

építészeti elemei a városnak. A város központja a kastély körül alakul ki. A település jelentős 

térszervező erejeként jelenik meg a nyugat-keleti irányú kereskedelmi út, amelynek mentén fog a 

település keleti irányba terjeszkedik. Ez a terjeszkedési irány jól leolvasható a XIX. század első felében 

készült Második katonai felmérés térképlapján. A XIX. század közepén megfigyelhető a kertségi 

területek terjeszkedése a közelben húzódó dombok irányába, ahol szőlőskertek alakulnak ki. 

56. sz ábra A település a XIX. században 

 

   

Forrás: 1:28880. Arcanum Adatbázis Kft. DVD-ROM 2004. 

XIX. század második felében jelentős vasútépítésekre kerül sor a térségben. Megnyílik a Pest-Hatvan-

Besztercebánya, Hatvan-Miskolc, Hatvan-Szolnok vasútvonal, így Hatvan hamarosan vasúti 

csomóponttá válik.  A XIX. század utolsó harmadában jelentős gazdasági fejlődés megy végbe, 

cukorgyár és konzervgyár is épül a városban. 

 

 

 

 



 
 

 

57. sz ábra: A város a XIX. sz. utolsó harmadában 

 
Forrás: 1:28880. Arcanum Adatbázis Kft. DVD-ROM 2005. 

 

A XIX. század végén XX. század elején készült Negyedik katonai felmérés térképlapján már jól nyomon 

követhetőek a gazdasági fejlődés következtében végbement településszerkezeti változások. 

Meghatározó térszervező elemként jelenik meg a vasútvonal. A vasútállomás a Zagyva nyugati 

partján épül meg. A Vasútállomás közelében, a vasút mentén épülnek fel az ipari üzemek. A Zagyva 

nyugati partján megjelenő gyárak új városrész kiépülését eredményezték a város nyugati részén. 

Szabályos, sakktábla szerkezetű kertvárosias településrészek épülnek ki Újhatvan területén. 

A XX. század folyamán is a város elsősorban nyugati irányba terjeszkedik. 

 

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

A XIX. századi lecsapolási munkák megkezdése előtt az Alföld vízben gazdag táj volt. Számos ér, patak, 

folyás, folyócska kanyargott itt, amelyek vízmentes magaspartjai pedig kiváló körülményeket kínáltak 

a régészeti korokban a megtelepüléshez.  

Hatvan a Zagyva völgyében jött létre, igen kedvező természeti feltételek mellett, határát számos, 

egykori vízfolyás medre tagolja.  

Hatvan neve jól ismert a magyar régészetben, hiszen egy középső bronzkori régészeti kultúra névadó 

lelőhelye található itt. A település közigazgatási határában számos régészeti lelőhely vált ismertté, 

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 Hatvan 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. Ahogyan 

fentebb említettük 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. 

Hatvan közigazgatási határában miniszteri rendelettel védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek  

A 22292/1976. számú  KM rendelet védetté nyilvánította a Hatvan közigazgatási határában található 

Stázsahegy nevű régészeti lelőhelyet, valamint a Nagygombos területén húzódó római őrtornyot. 

25. sz táblázat Régészeti lelőhelyek 

azonosító név Helyrajzi szám 

23867 

Nagygombos ( 

Római őrtorony) 

0534/2, 11382, 11383, 0536/4, 0534/14, 0534/15, 0534/16, 

0534/17, 0534/8, 0534/9 

21135 Strázsa-hegy 

10371, 10372, 10373/1, 10373/2, 10374, 10375/1, 10375/2, 

10375/3, 10376, 10377, 10378, 10379, 10380, 10383, 011, 010, 

018/3, 018/25, 018/26, 10400/1, 10400/2, 10401/1, 10401/2, 

10401/3, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406/1, 10408, 10409, 

10411, 10356/1, 10358, 10359, 10360, 10361/1, 10361/2, 10362, 

10363, 10364, 10365/1, 10365/2, 10366, 10367, 10368, 10369, 

10370, 10398/1, 10398/2, 10399/1, 10399/2, 09/5, 09/6, 10389, 

10388, 10387, 10386/5, 10386/4, 10386/2, 10386/1, 10385, 10384, 

10382, 10381, 10391, 10390, 10392/1, 10392/2, 10393, 10394, 

10395, 10396, 10397/1, 10397/2, 10397/3, 10375/4 

Forrás: Hatvan Város Örökségvédelmi hatástanulmánya 2008. év 

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. 

Hatvan közigazgatási határában húzódó régészeti érdekű területek 

A Szent Adalbert templom környezete 

A középkori írott forrásokból tudjuk, hogy a ma is álló római katolikus templomot az 1596-ban 

elpusztult középkori templom helyén építették.  A templom épülete a település középkori 

központjában áll, amelynek eredeti helyzetére a jelenlegi katolikus templom, valamint a vár 

elhelyezkedése utal.  A templom helyén, illetve a település középkori központjában régészeti kutatás 

még nem folyt. Ennek következtében nem ismerjük a középkori templom és a körötte elhelyezkedő  



 
 

 

középkori település pontos kiterjedését, és alaprajzát. A római katolikus templom felújítása során is 

számítani kell a középkori templom maradványainak előkerülésére. 

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. 

Hatvan határában további régészeti érdekű területeket találunk az egykori élővíz folyások 

magaspartjain.  Tó-patak, Lelesz-patak, Ivádi-patak, Patkány-völgy teljes Hatvan  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. 

 

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

Hatvan településszerkezetében számos archaikus elemet őriz. A mai Horváth Mihály út az egykori 

főút vonalvezetését követi. A történeti településmag központjában a római katolikus templom, a vár 

és a kastély épületegyüttesét találjuk. A Bástya, Vár utca vonalában a várárok nyomvonala még jól 

nyomon követhető. A vár területe a mai Vár, Nádasdy, Erzsébet tér, Sárkány, Széchenyi utcák által 

határolt területre esik. 

A Kossuth tér őrzi a középkori templom szomszédságában kialakult egykori piactér formáját. A tér 

zártsorú beépítése meghatározó a város arculatának kialakulása szempontjából. 

Örökségvédelmi szempontból igazán értékes település részt is elsősorban itt találunk, a római 

katolikus templom és a kastély környékén. A város jellegzetes, emblematikus épülete a barokk 

stílusban épült kastély.  

Hatvan egyik virágkorát a XIX. század második felében élte, az ebben az időben folyó építkezések ma 

is meghatározóak a város arculata szempontjából. A posta épülete, a városháza, a Bajza József 

Gimnázium épülete, Hatvan a Tanügyért épülete a XIX. századi polgári építészet helyi meghatározó 

emlékei. 

A város örökségvédelmi szempontból jellegzetes területe a cukorgyár és a környezete, amely néhány 

éve kapott országos műemléki védelmet.  

A történeti települési központban utcaképet jelentősen zavaró, örökségvédelmi szempontból nem 

illeszkedő beépítésekként jelentek meg a több szintes, lapos tetős társasházak. A panelépületek 

megjelentek közvetlenül a római katolikus templom szomszédságában, valamint hosszan a Horváth 

Mihály utca mindkét oldalán is. 

 

1.14.6.4. Világörökségi, és világörökségi várományos terület 

Világörökségi és világörökségi várományos terület nem található Hatvan határában. 

 



 
 

1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 

26. sz táblázat: Műemlékek 

törzsszám cím név helyrajzi szám 

2124 Nagygombos magtár 0531/2 

2124 Nagygombos lóistálló 0531/2 

2124 Nagygombos tehenészet 0531/2 

11583 Boldogi út 2. ún. Kristály-kastély 5331/6 

11583 

Radnóti tér 

2. 

egykori igazgatói 

kastély 5331/16 

11584 Boldogi út rendőrség 2443 

11584 Boldogi út postaépület 2443 

11584 Boldogi út felvételi épület 2627/1 

2121 Kossuth tér 

Szent Sebestyén-

szobor 5227/2 

2122 Templom tér 

R. k. templom (Szent 

Adalbert) 5225 

2123 Kossuth tér 

Volt Grassalkovich-

kastély 2713/4, 2713/1, 2713/5, 2713/6 

2124 Nagygombos Grassalkovich major 0531/2 

2125 

Kossuth tér 

5. R. k. plébánia 3013 

9265 Nagygombos Borház 

0464/40, 0464/2, 0464/3, 0464/8, 0464/9, 

0464/10, 0464/11, 0464/12, 0464/13, 

0464/14, 0464/15, 0464/16, 0464/17, 

0464/18, 0464/19, 0464/20, 0464/21, 

0464/22, 0464/23, 0464/24, 0464/25, 

0464/26, 0464/27, 0464/28, 0464/29, 

0464/30, 0464/31, 0464/32, 0464/33 

11125 

Kossuth tér 

8. Egykori serfőzde 5231/2 

11583 
Boldogi út 2., 

Radnóti tér 

Hatvani Cukorgyár 

egykori lakóépületei 5331/16, 5331/6 



 
 

2. 

11584 Boldogi út 

vasútállomás felvételi 

épülete, rendőrség és 

a postaépület 2443, 2627/1 

  Forrás: Hatvan Város Örökségvédelmi hatástanulmánya 2008. év 

 

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

Hatvan közigazgatási határában a műemlékvédelem sajátos tárgyai közé sorolt történeti kert, temető 

és temetkezési hely nem található. 

 

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

Hatvan területén műemléki terület, történeti táj, műemléki jelentőségű terület nem került 

kijelölésre.   

Az 1950-ben országos műemléki védelem alá helyezett egykori Grassalkovich-kastély esetén 

jogszabály határozza meg műemléki környezetét. A 17005/1981. OMF, 1558/1982. OMF rendelet az 

alábbi helyrajzi számú ingatlanokra terjeszti ki a kastély műemléki környezetét: 5227/2, 5232, 5226, 

5225, 2806/5, 2806/6, 2806/4, 5228, 2996, 3012, 5188, 5187, 5186, 5156, 5190, 2994/3, 2990, 

2702/2, 2694/6, 2694/7, 2694/8, 2694/9, 2694/10, 2694/11, 2694/12, 2695, 2994/1, 2994/2, 3014/2, 

5327/2, 3014/4, 5316, 5315, 5314, 5313, 5311. 

A 2005-ben országos műemléki védelem alá helyezett egykori serfőzde esetén jogszabály határozza 

meg műemléki környezetét. A 25/2005. (IX. 16.) NKÖM, 9/2009. (III. 6.) OKM rendelet az alábbi 

helyrajzi számú ingatlanokra terjeszti ki az egykori serfőzde műemléki környezetét: 5231/1, 5230, 

5232, 5233, 5235/16. 

A 2012-ben országos műemléki védelem alá helyezett hatvani cukorgyár egykori lakóépületei esetén 

jogszabály határozza meg műemléki környezetét. A 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az alábbi 

helyrajzi számú ingatlanokra terjeszti ki a cukorgyár egykori lakóépületei műemléki környezetét:  

2630/1, 2630/2, 2630/3, 2630/4, 2630/5, 2631/2, 2632/3, 5329/2, 5330/1, 5330/2, 5331/1, 5331/14, 

5331/15, 5331/17, 5331/18, 5331/19, 5331/20, 5331/7, 5334/2, 5334/3, 5334/4. 

A 2012-ben országos műemléki védelem alá helyezett vasútállomás felvételi épülete, rendőrség és a 

postaépület esetén jogszabály határozza meg műemléki környezetét. A 24/2012. (IX. 14.) EMMI 

rendelet az alábbi helyrajzi számú ingatlanokra terjeszti ki az előbbi épületek műemléki környezetét: 

2443, 2622, 2627/1. 

A további országos műemléki védelem alatt álló objektumok esetén a védéshez kapcsolódóan, külön 

jogszabályban nem jelöltek ki műemléki környezetet. Ennek megfelelően műemléki védelem alatt 

álló objektumok műemléki környezetének megrajzolásakor a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. LXIV. törvény rendelkezései az irányadóak.  

 



 
 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 

Hatvan területén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény alapján kijelölt nemzeti 

emlékhely nem található. 

 

1.14.6.9. Helyi védelem 

Hatvan Város Képviselő-testületének 49/2004. (X. 29.) számú önkormányzati rendelete szól a város 

épített környezet helyi értékeinek védelméről. A helyi rendelet nagyon sok általánosságot tartalmaz, 

de emellett feltünteti az egyedi helyi védelem alatt álló épületeket.  

Városi víztározó, Radnóti tér, 2631/1 hrsz 

Gőzmalom és kémény, Radnóti tér 1. 5331/26 hrsz 

Hatvan területén számos országos műemléki védelem alatt álló épület található. Az országos 

védelem mellett a helyi védelemnek jelentős szerepe van a település arculatának, helyi 

sajátosságainak megőrzésében. Fontosnak tartjuk, hogy a helyi településképet, településkarakter 

befolyásoló, a helyi építészeti hagyományokat tükröző épületek helyi védelem alá kerüljenek. Ezek az 

épületek ugyanis elsősorban a település szempontjából fontosak és értékesek, az országos 

műemlékvédelmi kritériumoknak nem felelnek meg, azonban meghatározó utcaképi jelentőséggel 

bírnak 

 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A fejezet összevonásra került az 1.14.1.6. fejezettel, valamint a korábbiakban kifejtésre került.  

 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok  

Hatvan város az Észak-Magyarországi régióban, Heves megye legnyugatibb részén található.  

A város a Hatvani járás székhelye, illetve a Hatvani statisztikai kistérség központja. A fővárossal a fő 
közúti közlekedési kapcsolatot az M3 jelű autópálya biztosítja, mely keresztül halad a területén kelet-
nyugati irányban.  

A település funkcionális szempontból vasúti csomópont szerepet tölt be, mivel innen észak, dél, 
valamint kelet és nyugat felé is ágaznak vasútvonalak. A városon keresztül halad a 3. sz.  Budapest-
Miskolc-Tornyosnémeti elsőrendű főút, valamint innen ágazik ki északi irányba a 21. sz. Hatvan-
Somoskőújfalu elsőrendű főút, déli irányba pedig a 32. sz. Hatvan-Szolnok másodrendű főút. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

58. sz ábra: Hatvan közúti csomópontja 

 

Forrás: Heves megyei településszerkezeti terv 

  

1.15.2. Közúti közlekedés 

Állami Autópálya Kezelő Zrt. kezelésében lévő út: 

M3 autópálya (Budapest-Nyíregyháza) 

Magyar Közút NZrt kezelésében lévő utak: 

3. számú elsőrendű főút (Budapest - Miskolc - Tornyosnémeti) 

21. számú elsőrendű főút (Hatvan-Somoskőújfalu) 

62. számú másodrendű főút (Hatvan - Szolnok) 



 
 

 

59. sz ábra Közúti közlekedés 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A város külső  közlekedési kapcsolatai kedvezőek.  Megállapítható ugyanakkor, hogy a kistérségi 
kapcsolatokat jelentő  összekötő  és bekötőutak minőségi fejlesztésre szorulnak. 

 



 
 

 

A város közlekedési nehézségét a belső kapcsolatok alacsony száma jelenti. A településszerkezet 
jelenlegi és várható jövőbeli fejlesztése alapján a város északi területein (az M3-as autópálya és a 3. 
sz. főút közötti területen) alakítható ki olyan folyamatos vonalvezetésű  új útvonal, amely alkalmas 
lenne a jelenlegi főút funkcióinak átvételére: folyamatos vonalvezetéssel biztosítja a K– Ny irányú 
áthaladást, új átkelést biztosít a Zagyván és a vasúton, közvetlenebb, a lakóterületektől független 
kapcsolatot biztosít az északon elhelyezkedő gazdasági területeknek. A 2007. évben végzett 
forgalomszámlálás ugyanakkor bebizonyította, hogy a városon áthaladó 3-as számú főút 
városközpontban tapasztalható jelentős forgalmát nem az átmenő, hanem a belső forgalom generálja 
elsősorban (kb.90%-ban).  

A városon áthaladó 3. sz. főút az egyetlen közúti kapcsolatot biztosítja a két városrész  között 
(Újhatvan és Óhatvan),  felüljáróval  keresztezve  a  Budapest-Nyíregyháza, illetve  a  Hatvan- 
Salgótarján vasútvonalat. A főútból Újhatvan területén a városrész nyugati határában ágazik  ki  a  
Tura  felé  vezető  3104. j.  út,  valamint  a  salgótarjáni  vasútvonallal párhuzamosan vezető 
21. sz. főút. Ennek az M3 autópályával alkotott csomópontja a város megközelítésének meghatározó 
eleme. A 21. sz. főútból észak-nyugati irányba ágazik ki a Heréd felé vezető 2111.j. út. 

 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. Közúti 

A város vasútállomásához közel kialakított korszerű autóbusz-pályaudvarról induló helyközi járatok 

valamennyi országos közúton közlekednek. 

60. sz ábra: Hatvan vasúti vonalai 

 

Forrás: saját szerkesztés 



 
 

 

A  Hatvani  Volán  Zrt.  üzemeltetésében  nyolc  helyi  járatú  buszviszonylat közlekedik. 

1.      vasútállomás – Szolnoki útelágazás 

2.      autóbuszállomás – Bajcsy-Zsilinszky utca – autóbuszállomás 

3.      autóbuszállomás – Bajcsy-Zsilinszky utca – Doktay Gyula utca 

3/a    autóbuszállomás – Arany János utca – Doktay Gyula utca 

4.      Ipari Park/vasútállomás – Hegyalja út 

6.      autóbuszállomás – Rákóczi utca– Dai Dong 

7.      autóbuszállomás – Radnóti utca – Esze Tamás utca – Ipari Park 

9.      Szolnoki útelágazás – Bajcsy-Zsilinszky utca/Rákóczi utca – Ipari Park 

 

A város mind a négy negyedét (Óhatvan és Újhatvan északi és déli városrészét) helyi 
autóbuszjáratok tárják fel. A megállóhelyeket a 3. sz. főúton öbölszerűen alakították ki, az egyéb 
utakon a megállóhelyeket általában útpályán jelölték ki. Az autóbusz-közlekedés jelenlegi rendszere 
(településközi és helyi) szakmai szempontból megfelelőnek értékelhető. Hatvanban 500–800 m a 
legnagyobb gyaloglási távolság belterületen a buszmegállók eléréséig.  

 

1.15.3.2. Kötöttpályás 

Hatvan jelentős vasútvonalakkal érintett. Vasúti tömegközlekedési kapcsolata kedvező. 

Elérhetősége valamennyi viszonylatban jó. 

Viszonylat                                           Vonatpár 

Hatvan – Budapest (elővárosi) 45 
Hatvan – Miskolc 25 
Hatvan – Szolnok 19 
Hatvan – Salgótarján 21 

 

A várost kelet-nyugat irányban a Budapest-Nyíregyháza vasútvonal szeli át, amelynek a városi 
úthálózattal két szintbeni átjárója van (Balassi Bálint utca és Hegyalja utca). A Balassi Bálint utcai 
kereszteződés tervezetten külön szintű, aluljárós megoldást kap, a Hegyalja utcán lévő pedig 
áthelyezésre kerül az  átjáró a   Temető  utcához.  A vasútállomáson ágazik ki a fővonalból az északra 
vezető Hatvan-Újszász vasútvonal. Az utóbbinak három szintbeni kereszteződése van: az autópályától 
északra a 24102 j. úttal, a vasútállomástól délre a Boldogi út keresztezésében és a Sóderes tótól délre. 

A várost érintő vasúti hálózat fontos eleme, a belterületi határon kívül, a Budapest- Nyíregyháza 
vasútvonal mellett lévő teher- és rendező pályaudvar. Bár ennek kihasználtsága jelenleg nagyon 
alacsony, a távlati vasútfejlesztési tervekben várhatóan szerepet kap. 

 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A városban egyedül a 3. sz. főút bal oldalán Kerekharaszt és Hatvan között van kiépített kerékpárút, 
amely a városhatárig a bal, majd a Bajcsy-Zsilinszky utcáig a jobb oldalon vezet. 

 



 
 

 

A város területén tervezett kerékpárutak jelentős része engedélyezés alatt áll. 

A térségi tervek (OTrT, Heves Megye TrT) tartalmaznak országos szintű tervezett 
kerékpárnyomvonalat, nevezetesen a 31. számú Zagyvamenti kerékpárút országos kerékpárút 
törzshálózat elemét.  

2013.-ban megkezdődtek a kerékpárút munkálatai. A turisztikai fejlesztés keretében Boldog és 
Hatvan között 7,55 km kerékpárutat építenek ki a Zagyva-töltésen, csatlakozva az Észak-Alföldi 
Régióban megvalósuló Szolnok és Boldog község közötti 85 km hosszúságú, 13 települést érintő 
kerékpárúthoz. 

 

1.15.5. Parkolás 

A városban kiépített parkolóhelyek – a kereskedelmi létesítményeken kívül – túlnyomórészt a 3. 
sz. főút mentén vannak kijelölve, illetve a városközpontban, a főút két oldalán alakítottak ki parkoló 
helyeket. A főút menti parkolóhelyeken kívül a vasútállomás előtt, a Kossuth téren és néhány 
intézmény közelében található kijelölt parkolótér. A legnagyobb befogadóképességű felszíni parkoló 
a kastély projekthez kapcsolódik. A Bástya utca mentén több ütemben megvalósuló parkoló felület 
nemcsak a kastély látogatóinak, hanem –teljes kiépítését követően – a Hatvanba látogatóknak is 
parkolási lehetőséget biztosít. Elhelyezkedése folytán jól kapcsolódik a Zagyva menti kerékpárút 
nyomvonalához. 

 

1.16 Közművesítés 

1.16.1. Vízi közművek 

1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

 
A város közműves vezetékes vízellátása a hatvanas években kezdődött el – de mára a területének 100 
%-a ellátott. Közel 9.200 db lakás csatlakozott a vízhálózathoz.  
A város vízellátása a delelősori kutakon, illetve a Lőrinci regionális vezetéken alapul. A delelősori 
kutak viszonylag kismélységűek - 100-120 m-re lévő rétegekre települtek. A kutak közül jelenleg 5 db 
üzemel. A kúttechnológia felújítását követően 3 kút vízhozama jelentősen megnőtt. A megnövelt 
vízhozam miatt a nitrátos, vasas sekély talpmélységű kutakat nem kell üzemeltetni.  
A kitermelt napi átlag vízmennyiséget a lentebb lévő táblázat tartalmazza. Ivóvíz tározó kapacitás a 
Strázsa-hegyen lévő 1 db 500 m3-es és 1 db 1000 m3-es műtárgyakban áll rendelkezésre. Elő-tározó 1 
db gyűrűs medence 2*200 m3-es kapacitású.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
61. sz ábra: Hatvan város ivóvízhálózata  

 
Forrás: Heves Megyei Vízmű zRT adatszolgáltatása alapján 

 
A vízvezeték hálózat üzemeltetését a Heves Megyei VÍZMŰ zRT Hatvani Üzemvezetősége látja el. 
Üzemeltetett hálózat hossza közel 108 km. Közkifolyók a városban már csak mintavételi céllal 
működnek.  
A Lőrinci térségben 1980-81-ben kiépített regionális rendszerhez csatlakozott a város. Ebből az 
irányból NA 200 vezetéken történik a víz továbbítása - 900-1200 m3/d mennyiséggel. A regionális 
rendszer az újhatvani városrész északi részét látja el.  
A Hatvani Vízmű szolgáltat Kerekharasztnak is ivóvizet – de a település ma már nem tartozik Hatvan 
közigazgatási területéhez. Görbeér területe jelenleg vezetékes ivóvízzel nem ellátott a kevés számú 
potenciális fogyasztó miatt. Kisgombos területe szintén nincs vezetékes hálózat - de az Önkormányzat 
rendelkezik jogerős vízjogi létesítési engedéllyel a vízvezeték kiépítésére.   
 

27. sz. táblázat: A település vízellátási adatait 
 

 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 

Összes  szolgáltatott víz 
 mennyisége (m3/év) 

1.084.000 1.016.000 992.000 1.059.000 1.044.000 1.024.000 

Ivóvízhálózatba 
bekapcsolt lakások 
száma (db) 

8.949 9.007 9.019 9.034 8.949 8.949 

Vezeték hossza (km) 97 98 98 98 98 108 

Forrás: TEIR 



 
 

 
A települési elosztóhálózat döntően azbesztcement nyomócsövekből készült, részben körvezetékes 
és ágvezetékes kiépítéssel. Az azbesztcement szálak egészségkárosító hatása közismert, mely vízben 
kioldódva fejti ki egészségkárosító hatását.  
 

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

A szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetését a településen szintén a Heves Megyei Vízmű Zrt. Hatvani 
Üzemvezetősége végzi. Korábban Óhatvan és Újhatvan területén a csatornázottság közel 100%-ban 
volt kiépített, míg a többi településrészen csak csekély arányban. Mára azonban a kibővített 
kapacitású szennyvíztisztító nem csak Hatvan város szennyvizét hanem más településekét is fogadja. 
Jelenleg a kiépített csatorna hálózat hossza megközelíti az üzemelő vázhálózat hosszát, míg a 
csatlakozott lakások száma is közel azonos a vízhálózathoz csatlakozott lakások számával. Az utcák 
lejtésviszonyai nagy számú szennyvízátemelő üzemeltetését teszik szükségessé. 
Az elvezetett szennyvizet a hatvani korábban 4900 m3/d kapacitású tisztítótelep fogadja. Ab bővítést 
követően a kapacitás több mint duplája lett. A telep tisztítási technológia közepes terhelésű 
eleveniszapos biológiai tisztítás nitrifikációval. A tisztított szennyvíz gravitációsan kerül elvezetésre a 
XVIII. számú csatornába, mely a Zagyvába torkollik. Kényszer elvezetés esetén - szivattyús beemelés 
során - közműhídon keresztül közvetlenül a Zagyvába történik az elvezetés. A víztelenített 
rácsszemét, a keletkező homokzagy a kommunális szeméttelepre kerül. Hatvan város 
szennyvízelvezetési és kezelési programjának kiépítése - megvalósítása a KIOP-1.1.2-F.-2004-11-
0007/2 szerződésszámon történt. 
Hatvani szennyvízhálózathoz csatlakozik még Lőrinci és Zagyvaszántó is.  
A megépített szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerű gravitációs csatorna, a domborzati és 
talaj, illetve talajvízviszonyok miatt szükséges közbenső átemelőkkel. A gravitációs gerinccsatorna 
átmérője D200 KG-PVC. A szennyvízcsatorna hálózat hossza 100 km.  
 

28. sz táblázat: A település szennyvízhálózatának adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 

Összes  elvezett 
szennyvíz mennyisége 
(m3/év) 

914.000 878.000 903.000 972.000 987.000 1.071.000 

Szennyvízhálózatba 
bekapcsolt lakások 
száma (db) 

7.016 7.277 7.489 7.805 8.578 8.720 

Csatorna hossza (km) 78 76 76 76 100 100 

Forrás: TEIR 

1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A felszíni vízelvezetés megoldására elkészült a felszíni vízrendezés tanulmányterve. A csapadékvizek 
befogadója a Zagyva folyó, melynek árvízvédelmi töltése a befogadóba történő csapadékvíz 
bevezetést területileg korlátozza.  
 

Csapadékvíz-elvezetés, felszíni vízrendezés: 
Hatvan és térségének felszíne jelentősen szabdalt. Természetes mélyedések, folyóvölgyek, a 
területből kiemelkedő Strázsahegy és Előhegy vonulatai és a mesterséges vízválasztók (vasút, az M3 
autópálya) befolyásolják a vízelvezetés lehetőségeit. A tagoltságot jól mutatja, hogy az INNO-VIT 98 
Kft. által 2010-es évek elején készített Hatvan város kül és belterület felszíni vízrendezés 
megvalósíthatósági tanulmányban Újhatvanban 6 db, Óhatvanban 9 db és külterületen 7 db 
részvízgyűjtő került meghatározásra.  
ÉMOP projekt keretében jelenleg is folyik Hatvan város Önkormányzat helyi jelentőségű 
 



 
 

 
Vízrajzi adottságok szerint felszíni víztest található a területen - a 106 hektár területű kavicsbánya tó 
(sóderos tó). Található még egy kisebb, 0,6 hektár területű tó is. 
Az Óhatvani városrész belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének szerves részét korábban 
kialakult árkok – melyek jelentős része magáningatlanokon halad keresztül. Ezek szolgalmi jog 
szempontjából rendezetlenek. A környezetük elépülése gátolja az eredeti állapot visszaállítását és 
részben az árkok karbantarthatóságát is. A Mikes utcai záportározó vízszintje meghatározza a hozzá 
csatlakozó árkok vízszintjét és egyben a magas talajvízszintet is. A tározó optimális vízszintjének 
meghatározása és az egész Óhatvani terület csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyes 
tervei párhuzamosan készülnek a rendezési tervvel.  
Hatvan város közigazgatási területén az alábbi vízfolyások találhatók:  
               Zagyva folyó 
               Herédi-Bér patak 
 

Belvízveszélyes területek 
A Pálfai féle belvíz veszélyeztetettségi térkép adatainak felhasználásával került meghatározásra a 
területek kijelölése – melyek száma és területe kis mértékű. Az érintett tervezési területeken új, 
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre a felülvizsgálat – módosítás során. 
 
Árvízvédelem: 
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. KvVM-BM 
együttes rendelet szerint a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását a 
legveszélyeztetettebb településrész határozza meg. Ez alapján Hatvan közepesen veszélyeztetett 
településnek számít - ”B”' kategóriába tartozik. A vizsgált bel és külterület a Zagyva 2.082 km2 
nagyságú – a Zagyva–Tarna összefolyásáig tekintve – vízgyűjtő területébe tartozik.  
 

62. sz ábra: Rendszeres belvízelöntéssel érintett területek övezete 

 
 

  Jelmagyarázat 

   

  Belvízzel elöntött területek övezete 

  Állandó felszíni víztest övezete 

Forrás: Heves Megye TRT 
Állandó felszíni víztestek területe 



 
 

 
A vizek védelme, illetve a belvízveszély elkerülése szempontjából nagyon fontos a város teljes 
területén a csapadékvíz-elvezetése, illetve a vízrajzi adottságok miatt az árkok, patakok folyamatos 
karbantartása. 
 
A Maconkai és Mátraverebélyi tározó, valamint az árvízcsúcs-csökkentő Tarján-pataki tározó 
közvetett módon, míg a gátépítések közvetlenül érintik Hatvan városát. A víztározók kizárólagosan 
állami tulajdonban találhatóak.  
 
A felszín alatti vizek: 
Felszín alatti vizek tekintetében Hatvan Város Magyarország Vízgyűjtő-Gazdálkodási Tervének 
elfogadása térképi mellékletekkel 2010. áprilisában történt meg. Az ott megjelölt víztestek különösen 
érzékenyek a szennyeződésekkel szemben. 
Hatvan városa a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken levő települések kategóriájába tartozik.  
 

63. sz. ábra: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területe 

 
 

  Jelmagyarázat 

   

  Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 

övezet 

Forrás: Heves Megye TRT 

 

1.16.2. Energia 

16.2.1.  Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 

távhőellátás és más ellátórendszerek 

Villamos energia 

Nagyfeszültségű hálózatok 



 
 

A K-Ny irányban haladó Mátravidéki Erőmű–Lőrinci–Gödöllő 120 kV-os és 

az É–D irányban vezető, Lőrinci–Jászberény-Nagykáta 120 kV-os vezetékek az országos 

nagyfeszültségű főelosztó hálózat  

 

részei, ezek vesznek részt a térség villamos alállomásainak az ellátásában. A Mátravidéki Erőmű 

Lőrinc –Gödöllő 120 kV-os távvezetékről ágaznak le Hatvan város alállomásait ellátó 120 kV-os 

vonalak.  

E-ON, a belterület felett, a Sajószöged–Göd 400 kV-os és a Detk–Zugló 220 kV-os, valamint délen egy 

másik Detk–Zugló 220 kV-os távvezeték vezet át a területen K–NY-i irányban, melyek az országos 

nagyfeszültségű alaphálózat részét képezik. Róluk nem vételez a város. 

Középfeszültségű hálózatok 

Hatvan város villamos energia ellátása a Lőrinci 120/22kV-os, valamint a település Hatvan és a 

Hatvan MÁV elnevezésű 120/20 kV-os alállomásából kiinduló 20 kV-os hálózatokon keresztül 

történik.  

A villamosművekből kiinduló gerincvezetékeken keresztül történik a 22kV-os energiaellátás.  A város 

villamos energia ellátását az ÉMÁSZ Zrt. Hatvani Régióközpontja biztosítja.  

Az ÉMÁSZ Zrt. adatszolgáltatási szerint a települést 130 db 22/0,4 kV-os TR látja el villamos 
energiával. A villamos hálózatok főleg vasbeton és faoszlopon lévő légvezetékekkel vannak kialakítva, 
melyet folyamatosan légkábelre, illetve földkábelre építenek át. 

A meglévő TR állomások leterheltségei és bővíthetőségei eltérőek. Kisebb átlagos fejlesztéseket az 
állomás jelenlegi állapotukban is elviselnek. TR cserével további bővítések hajthatóak végre. Nagyobb 
igények kielégítésére újabb TR állomást kell telepíteni. 

Kisfeszültségű és közvilágítási hálózatok 

A város belterületén teljes egészében megvalósult a kisfeszültségű villamoshálózat, az óvárosi 
városrészben az ellátás rendszere földkábeles. A külterületen fekvő hétvégi házas övezetben 
folyamatosan történik a teljes kiépítés.  

A településen beton- és faoszlopokon elhelyezett út és közvilágítás található. A közvilágítási 
feladatokat az ÉMÁSZ Nyrt. látja el, a felépítmény az ő tulajdonukban van, az áramszolgáltatás 
költségét a város fizeti. A településen az alábbi közvilágítási fényforrások találhatóak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

64. és 65., 66. sz ábra: Köf/ Kif hálózat nyomvonal rajza. 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 



 
 

 

 

(forrás: saját 
szerkesztés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 



 
 

 

29. sz táblázat: KÖF/KIF TR állomások listája. 

TR állomás száma TR állomás megnevezése 
Tr. állomás 

típusa 
Tr. gép 

teljesítménye 

43001 T-1. Tr., Könyvtár Kossuth tér BHTR 630 

94122 T-2. Tr., Kórház, Balassi u. KÖF elosztó ÉHTR 630 

43003 T-3. Tr., Posta Turzó u. BHTR 1000 

43004 T-4. Tr., MTH Mikszáth tér EHTR 250 

43005 T-5. Tr., Émász Kapcsoló áll., Csaba u. 11. BOTR 630 

43006 T-6. Tr., Hatvanas u. EHTR 630 

43007 T-7. Tr., Széchenyi u. BOTR 400 

43008 T-8. Tr., Barcsay Jenő u. BOTR 400 

43009 T-9. Tr., Csányi u. BOTR 400 

43010 T-10. Tr., Dembinszki u. VOTR 400 

43011 T-11. Tr., Vörösmarty tér VOTR 400 

43012 T-12. Tr., Hegyalja u. BOTR 400 

43013 T-13. Tr., Hárstelep BOTR 400 

43014 T-14. Tr., Dobó tér BHTR 400 

43015 T-15. Tr., Ifjúság u. BHTR 250 

43016 T-16. Tr., Gódor K. lt. EHTR 630 

43017 T-17. Tr., Gódor K. lt. EHTR 630 

43018 T-18. Tr., Gódor K. lt., Ratkó J. u. EHTR 630 

43019 T-19. Tr., Gódor K. lt. EHTR 630 

43020 T-20. Tr., Pázsit u. EHTR 630 



 
 

43021 T-21. Tr., Pázsit u. EHTR 630 

43022 T-22. Tr., Barackos u. Szőlőhegy 3058/40 BOTR 400 

43024 T-24. Tr., Bercsényi u. BOTR 400 

43025 T-25. Tr., Damjanich u. BOTR 160 

43026 T-26. Tr., Mészáros L. u. BOTR 400 

43027 T-27. Tr., Zöldfa u. BOTR 160 

43028 T-28. Tr., Majtényi u. FOTR 400 

43029 T-29. Tr., Bajcsy-Zs. u. BOTR 250 

43030 T-30. Tr., Dolgozók u. BOTR 400 

43031 T-31. Tr., Kard u. VOTR 400 

43032 T-32. Tr., Traktor u. FOTR 400 

43033 T-33. Tr., Mátyás kir. u. BOTR 400 

43034 T-34. Tr., MOL Kút Viola u. FOTR 400 

43035 T-35. Tr., Legány Ödön u. BOTR 400 

43036 T-36. Tr., Kistelek, Boldogi u. BOTR 125 

43037 T-37. Tr., Horváth M. u. BOTR 400 

43038 T-38. Tr., Fürdő u., Strand BOTR 400 

43039 T-39. Tr., Dézsmaszéki u. BOTR 400 

43040 T-40. Tr., Balassi u. BOTR 160 

43041 T-41. Tr., Palkó tanya, Hegyalja u. BOTR 400 

43042 T-42. Tr., Dózsa tér EHTR 630 

43044 T-44. Tr., Szabadság u. BOTR 160 

43045 T-45. Tr., Zrínyi u. BOTR 250 



 
 

43046 T-46. Tr., Görgey u. BOTR 400 

43047 T-47. Tr., Delelő u. Vásártér BOTR 160 

43048 T-48. Tr., Lakótelep Szabadság u. EHTR 630 

43049 T-49. Tr., Battyhányi u. BOTR 400 

43050 T-50. Tr., Delelő u. BOTR 400 

43051 T-51. Tr., Posta Kölcsey u. BOTR 400 

43052 T-52. Tr., Váci M. u. BOTR 400 

43053 T-53. Tr., Iskola Széchenyi u. BOTR 400 

43054 T-54. Tr., Harang u. WESTEL BOTR 160 

43055 T-55. Tr., MOL Csányi u. BOTR 400 

43056 T-56. Tr., Esze Tamás u. BOTR 400 

43057 T-57. Tr., Munka u. BOTR 400 

43058 T-58. Tr., Iparos u. BOTR 400 

43059 T-59. Tr., Nagytelek BOTR 400 

43060 T-60. Tr., Peresi u. BOTR 400 

43061 T-61. Tr., Boldogi u. BOTR 250 

43062 T-62. Tr., Csányi u., Béke major BOTR 160 

43063 T-63. Tr., Lakópark, Csányi u. BOTR 160 

43064 T-64. Tr., Turai u. BOTR 400 

43065 T-65. Tr., Radnóti tér, LIDL BHTR 400 

43066 T-66. Tr., Mikes u. vége BOTR 100 

43067 T-67. Tr., Buszpályaudvar BHTR 630 

43068 T-68. Tr., Pintér u. 893/68 hrsz. BOTR 400 



 
 

43069 69. tr. BHTR  

43110 Brinza tanya, Horgásztanya 1. BOTR 400 

43111 Brinza tanya Horgásztanyák 2 BOTR 400 

43113 Hadi tanyák BOTR 400 

43132 Sastelek Almatároló BOTR 250 

43128 BIOBEST-Hatvan-Nagy-gombos PV.Gyak. BOTR 400 

43127 Nagy gombos  BOTR 250 

43112 Görbeér, Tavasz u. BOTR 40 

43136 Vitéz telkek, 11182/11-14 hrsz. BOTR 400 

43131 Nagygombos, Lovas tanya BOTR 100 

43107 AVE Kommunális Hulladéklerakó BOTR 400 

43130 Nagygombos  laktanya BOTR 160 

43115 Ifjúsági tábor Delelő u. BOTR 400 

43117 Kisgombos; RO-NO Kft. BOTR 630 

43105 M3 ap.útmesteri telep (21.út mell.) BOTR 250 

43124 MÁV Állomás EHTR 630 

43125 MÁV Diesel csarnok, MÁV terület BOTR 630 

43101 120/20 Alállomás, házi üzem, Turai u. BOTR 400 

43119 Lőrinci Erőmű déli kutak FOTR 125 

43129 Nagygombos GATE, Tehenészet BOTR 630 

43103 KONSZER Kft.Autóbontó, Pap malom BOTR 400 

43134 Tsz.VI. Sándor-major, Növényvéd. Tel. FOTR 160 

43114 Fényszarusí tanyák FOTR 125 



 
 

43135 
Vegyesipari Centrum Kft., Bajcsy u.-Fürdő 

u. 
BOTR 160 

43137 VOLÁN Rt., Herédi u. BOTR 250 

43138 Zártkert, Peres dűlő Vodafon 049 hrsz. BOTR 400 

43118 
Költségvetési Üzem, Zápor-tározó, 

Köztársaság u. 
FOTR 160 

43109 
BOSCH - PANNON GSM, Kölcsei u. - Ring 

K. u. 
BOTR 63 

43133 SERESFRUCHT, Hűtőház, Sastelek BOTR 400 

43104 Family Center BHTR 630 

43106 TESCO Áruház kapcs. áll. ÉHK  

94104 AFIT Szervíz Herédi u. VOTR 250 

94105 Aprítógépgyár II.sz. Gyáregység BOTR 630 

94107 BUDAPLAST Bercsényi u. Gombüzem BOTR 400 

94108 CHEMIPRINT Kft., Jászberényi u. BOTR 160 

94109 Cukorgyár EHTR 380 

94111 DAI-DONG Kft., Ring K. u. EHTR 1600 

94115 EASTERN ASIA, Kölcsey u. EHTR 1600 

94116 GOV Gáz és Olajszáll. Gázátadó,Turai u. BOTR 160 

94119 Kavicsbánya EHTR 1000 

94120 Konzervgyár  ÉHTR 2500 

94113 Déli kutak FOTR 160 

94136 Vízmű, Delelő rét, Külső kutak BOTR 400 

94123 LEONI Hungaria kft. Kölcsey u. VHTR 630 

94110 Mátravidéki Cukorgyár Rothasztó tó BOTR 400 



 
 

94126 MÁV 120 kV-os Állomás VOTR 160 

94128 Nagygombos AG. Borsócséplő BOTR 400 

43108 BOSCH Kompenzáció BHTR  

94134 Szennyvízderítő BOTR 125 

94132 Sertéstelep BOTR 630 

94135 VÍZMŰ, Gépház, Kisfaludi u. BOTR 630 

94114 Dencs Kft., Hegyalja u. BOTR 630 

94138 TESCO Áruház EHTR 1600 

94118 Jancsó Kft. Faüzem, Esze T. u. BOTR 400 

94131 SAIA BURGESS, Esze T. u. BHTR 800 

94130 RENAULT-KÉPE, Ring u. ÉHTR 160 

94127 Műanyag üzem, Béke u. VOTR 250 

94112 DECATHLON EHTR 1600 

94121 Kórház 1. EHTR 630 

43116 Kórház KÖF elosztó EHTR 630 

94396 Hatvan Hídember (építkezés) BHTR  

94380 Hatvan Rono BHTR  

94106 Hatvan BOSCH üzem ÉHTR  

94133 Hatvan SZÉGÉ TRANS Tr. FOTR  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.16.2.2.Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 

lehetőségei 

A hatvani kistérségében megújuló energiaforrások – szél, víz, termikus, biomassza – csak 

korlátozottan állnak rendelkezésre és jelenleg nincs példa alkalmazásukra. A napenergia 

hasznosítására viszont kedvezőek lehetnek a feltételek, mivel a napsütéses órák száma relatíve 

magas, éves átlagban 2040-2050 óra. Az egyetlen komoly probléma a napenergiát hasznosító 

készülékek magas ára. 

Jelentős energia megtakarítást eredményezhet, ha szervezett formában, központi pénzügyi alapok 

elnyerésével megkezdik az épületek nyílászáróinak és falainak hőszigetelését. Ez különösen fontos 

prioritást kell kapjon az önkormányzati intézmények épületeinek esetében. Erre vonatkozó 

pályázatok már benyújtásra kerültek (ÉMOP, KEOP). 

2011. évben a Szemünk fény alapítvány közreműködésének köszönhetően 4 intézmény 

épületgépészeti rendszerének felújítása történt meg (kondenzációs kazán, új fűtőtestek 

kialakításával). A jövőben előzetes tervek készülnek majd a geotermikus energia felhasználására (a 

hatvani kórház fűtési energiaszükségletének kielégítésére). 

 

1.16.2.3.  Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Secifikus és operatív célkitűzések, javaslatok: 

Az energiapolitika egyik sarokpontját az energiahatékonyság növelése, az energia-takarékosság 

fokozása, az irracionális energiafogyasztás visszaszorítása alkotja. Ennek gyakorlatban történő 

megvalósítása komplex feladatot jelent, hiszen a társadalmi tudatformálástól, az energiaforrások és 

energiatakarékos eljárások használatát elősegítő támogatási rendszeren át kiterjed a konkrét 

beruházások támogatásáig. 

Az Önkormányzati tulajdonú/kezelésű intézményeknél javasolt a korszerű energiatakarékos világítási 

és fűtési rendszerek kialakítása és alkalmazása. 

Az Önkormányzat számára javasoljuk, hogy dolgozzon ki, illetve vezessen be olyan támogatási 

rendszert, amely az Önkormányzati, illetve magántulajdonú lakások hőszigetelését segíti. Ehhez 

központi költségvetésből származó támogatást is pályázzon meg. 

Újonnan beépítésre tervezett területeken az elektromos és hírközlési hálózatokat földkábellel 

javasolt megvalósítani, a meglévő légvezetékeket fokozatosan földkábelre kell áttelepíteni, valamint 

a madárvédelmi szempontokat a légvezetékek esetében mindenképpen szükséges figyelembe venni, 

és ilyen irányú beruházások tekintetében a villamos közmű hálózat üzemeltetőjével együttműködni. 

Javasolt különböző támogatási formák igénybevétele a megújuló energiaforrások kiaknázása 

érdekében (pl. napenergia). 

 

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

A településen jól kiépített lég és földkábeles telefonhálózat van, melyet a Magyar Telekom Nyrt. 
folyamatosan bővít, korszerűsít. Több helyen már földkábeles hálózatot is kialakítottak és 
folyamatosan történik a kábeles hálózatra történő átállás. A településen a T- mobil, a Pannon és a 
Vodafone GSM állomások jól foghatóak, ISDN internetes hozzáférés is van. 



 
 

 

A  településen kábeles TV hálózat van kiépítve, melyet folyamatosan korszerűsítenek. 

 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. Talaj 

Hatvan Város Környezetvédelmi programja alapján Domborzati adottságok, a terület földtani 

jellemzése, talajtani jellemzők 

Hatvan település sík tájon fekszik 99 és 209 m közötti tengerszint feletti magasságban. Hatvan – Hort 

vonalában tereplépcsővel különül el a hegyvidéki területek hegylábfelszínétől.  

Hatvan város a kistájon (a város ezen a területen fekszik) belül az Alföld északi peremvonalán, a 

Mátra déli lejtőjén lévő 179 m magas Szőlő-hegy lábánál, a Zagyva folyó két partján terül el. Átlagos 

terepszint feletti magassága 105 m.  

A területen meghatározó a több száz méter vastagságú agyagos, homokos rétegződés, melyre a 

Zagyva hordaléka rakódott le, de a homokbuckás részeken lösz is megtalálható.   

A Hatvani-sík kistáj talajtakarója változatos képet mutat.  

„A 13 féle talajtípus homokon és löszös üledékeken képződött. A legnagyobb területi részaránnyal 

(18%) a Tisza és Farmos között húzódó humuszos homoktalajok, a Zsámbok-Vácszentlászló és a 

Hatvantól Ny-ra, a Galgától É-ra elterülő magasabb térszíni elhelyezkedésű löszterületeken 

képződött, vályog mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású és termékenységű (IV.) 

csernozjom barna erdőtalajok szerepelnek. A gyenge termékenységű (VIII.) humuszos homoktalajok 

mintegy 45%-a szántó, 35%-a erdő, 15%-a szőlő.”10 

A csernozjom barna erdőtalajok szinte teljes egészükben szántóterületek.  

Dömsödi János Talajjavítási útmutatójának (1984.) Gödöllő és Hatvan környékére készített talajtani 

térképe és leírása szerint Hatvan területén a következő talajtípusok fordulnak elő: 

- mély fekvésű talajok 

- savanyú vályog- és agyagtalajok 

- vályogtalajok 

- meszes, humuszszegény homoktalajok 

- savanyú, humuszos homoktalajok 

- sekély termőrétegű talajok. 

 

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek 

Vízrajz 

A terület száraz, vízhiányos. A Zagyva a meghatározó vízfolyása, mely 50 km hosszan tartozik a 

kistájhoz, azaz Hatvanhoz. Nagyobb mellékvizei a Herédi-patak és a Galga.  Vízföldrajzi szempontból 

Hatvan városa a Zagyva folyó vízgyűjtő területén fekszik. A város közigazgatási területén ömlik a  
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Zagyvába a Nógrádi-patak. A városban gyakoriak az árvizek a hóolvadást követően, de ősszel és nyár 

végén is kisebb árhullámmal lehet számolni. „A vízminőség III. osztályú. A kistáj állóvizei többnyire 

kicsinyek. 4 mesterséges tavainak területe együtt 43 ha. Közöttük a hatvani cukorgyár ülepítő tava a 

legnagyobb (31,5 ha). 13 természetes tavának a felszíne 68,5 ha. Közöttük a Pusztamonostor melletti 

Kopaszagyagos-tó a legjelentősebb (23,5 ha).”11 

A területen a talajvíz mélysége 2-6 méter között mozog.  

Vízbázis védelem, vízellátás 

Hatvan a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levő települések besorolásáról” melléklete szerint érzékeny területen van. Az 

ivóvízhálózat 95 %-ban12 van kiépítve, a kiépített ivóvízhálózatra a lakosság 100 %-a (Teir 

adatszolgáltatás: 2013. év) csatlakozott rá. A város vízellátása a delelősori kutakon, valamint a Lőrinci 

regionális vezetéken alapul. Az ellátást jelenleg 5 db kút teszi lehetővé, melyből három felújított. A 

technológia lehetősé tette, hogy a mélyen fekvő rétegekből nyerhetik ki a vizet, így a nitrátos, vasas 

vizet nem kell használni.  A kinyert nyersvizet a fertőtlenítés után a hálózatba táplálják.  

A kutak az alábbi vízhozam adatokkal jellemezhetők13: 

IV/a számú kút:  1100 l/min 

VIII. számú kút:  240 l/min 

IX. számú kút:  1000 l/min 

XIII. számú kút:  460 l/min 

XIV. számú kút:  1050 l/min 

A kutakon túl a Lőrinci regionális rendszer is bekapcsolódik a város ivóvízellátásába és az újhatvani 

városrész északi részének lakossága, valamint a Bosch nyeri innen a vizet. „A vezeték hálózat anyagát 

tekintve vegyes, ac. KM PVC és KPE anyagú vezetékek üzemelnek. Az ac. vezetékek 40-45 évesek, 

cseréjük a következő időszak feladata lesz.”14 

Nagygombos területén a volt tangazdasági lakóépületek vízellátását új vezeték hálózat kiépítésével a 

VÍZMŰ vette át. Görbeér területe vezetékes ivóvízzel nem ellátott, de a bejelentett állandó lakosok 

száma 3 fő. Kisgombos területe szintén nem ellátott vezetékes ivóvízzel, de az Önkormányzat 

rendelkezik jogerős vízjogi létesítési engedéllyel a vízvezeték kiépítésére vonatkozóan. Az elmúlt 

időszakban hálózatfejlesztésre nem került sor.  

A vízminta eredmények az ivóvíz minőségi követelményeiről szóló 201/2001. (X. 25.) 

kormányrendelet előírásainak megfelelnek.  

A távlati fejlődések biztosítása, a lakosság és az ellátott települések megfelelő minőségi és 

mennyiségi ivóvízellátásnak biztosítása érdekében szükséges figyelembe venni a vízbázisok, a távlati 

vízbázisok, valamint az ivóvízellátását szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.16.) 

Korm. rendelet részletes előírásait. 
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Hatvan város közigazgatási területe érinti a Zagyva felső (AEQ139), Herédi-Bér-patak (AEP578) és a 

Hatvani cukorgyári tavak (AIG965) felszíni víztesteket, ezért a tervezett beavatkozásoknak 

összhangban kell lenniük a „Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló” 1042/2012 (II.23.) 

Kormányhatározat mellékletében szereplő, ezekre a víztestekre vonatkozó intézkedési tervekkel, 

melyek az Európai Unió Keretirányelvében (2000/60/EK) megfogalmazott célkitűzések elérését teszik 

lehetővé.  

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

Légszennyezés, levegőtisztaság védelem 

A levegő szennyeződése történhet természetes és mesterséges úton is. A természetes szennyező 

anyagok közé soroljuk a növényi és állati hulladékokat, bomlástermékeket, virágporokat (pollenek), a 

vulkáni kigőzölgéseket és a világűrből a Föld felszínére jutó anyagokat. A mesterséges szennyezés fő 

forrásai az ipari üzemek, a mezőgazdaság anyagai, a közlekedési eszközök és a háztartások fűtési 

rendszerei.  

A városban légszennyezettség mérő állomás nem működik, így konkrét mérési adatok a 

levegőminőség vonatkozásában nem állnak rendelkezésre. A 8/2010. (III. 31.) KvVM rendelet 1. és 2. 

számú mellékletének figyelembe vételével a település a 10. zónába (az „ország többi területe” 

légszennyezettségi agglomeráció) tartozik. 

A rendelet alapján a zóna szennyező anyagok szerinti jellemző besorolása: 

• Kén-dioxid  F (légszennyezettség alsó vizsgálati küszöbérték alatt van) 

• Nitrogén-dioxid  F (légszennyezettség alsó vizsgálati küszöbérték alatt van) 

• Szén-monoxid  F (légszennyezettség alsó vizsgálati küszöbérték alatt van) 

• Szilárd (PM 10)  E (légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöbérték között 

van) 

• Benzol   F (légszennyezettség alsó vizsgálati küszöbérték alatt van) 

• Talajközeli ózon B (légszennyezettség határértéket, tűréshatárt meghaladja) 

• Benz(a)-pirén  D (légszennyezettség a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi 

határérték között van) 

 

Légszennyezés 

„Az elmúlt időszakban – a térség levegőminőségi állapotának változására tekintettel megállapítható, 

hogy – a település levegőminősége javult”15.  

A nyugat-mátrai terület levegőminősége az elmúlt 10 évben folyamatosan javult. Az ipari eredetű 
szennyezőanyag kibocsátása csökkent, mert több környezetszennyező üzem is bezárt, a működőket 
pedig korszerűsítették, illetve új, korszerű üzemek létesültek (Pl.: Robert Bosch Elektronika Kft., 
Bioextra Zrt.), melyek az emissziót füstgáztisztítók, porleválasztók, kéntelenítők felszerelésével 
csökkentették. 

A város tekintetében az alábbi légszennyező források határozhatók meg: 
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- közlekedés,  

- ipari-gazdasági tevékenység 

- biológiai allergének, mezőgazdasági munkálatok során képződő porterhelés 

- háttérszennyezés. 

Ezek mértékét az alábbiak szerint jellemezhetjük: 

- közlekedés okozta légszennyezés  

A város jelentős közúti forgalommal terhelt (3. sz. főút, mely keresztül szeli a települést), így 

számottevő a közlekedés okozta szennyeződés (szén-monoxid, nitrogén-oxidok stb.). Az M3-as 

autópálya a várostól távolabb fekszik, így annak a terhelése nem okoz kimutatható légszennyezés 

növekedést.  

- ipari-gazdasági tevékenység 

A település életében fontos szerepet tölt be a gazdasági termelés, így a szekunder szektorba tartozó 

tevékenységek végzéséből fakadó légszennyezés nem hagyható figyelmen kívül. Az elmúlt 10 évben 

nagymértékben megváltozott a termelő tevékenységet folytató vállalkozások termelési rendszere. 

Először is megszűnt a korszerűtlen technológiát alkalmazó üzemek nagy része (pl.: konzervgyár, 

cukorgyár), másrészt pedig új, olyan modern technológiát alkalmazó vállalkozások (pl.: Robert Bosch 

Elektronika Kft., Bioextra Zrt.) települtek be a város által kínált gazdasági területekre, melyek 

korszerű, a jelenlegi környezetvédelmi előírásoknak megfelelő létesítményekkel rendelkeznek, így az 

ezen ágazatból származó légszennyezés alacsony mértékű. Sokkal jelentősebb az üzem működéséhez 

kapcsolódó szállításból származó légszennyezés. 

- biológiai allergének, mezőgazdasági földhasználat 

Hatvan városának külterületi számottevő része mezőgazdasági művelés alatt áll, részben szántó 

területként, részben szőlő ültetvényként. A parcellák között nem került kialakításra erdősáv, mely a 

betakarítás idején létrejövő diffúz porterhelést, valamint a porral szállított kemikáliák 

környezetterhelő hatását tompítaná, így szükségez ezen szennyező forrással is számolni. A nem 

művelt területeken pedig allergizáló gyomnövények fordulnak elő, mely pollenek szintén kedvezőtlen 

hatással bírnak a levegő minőségére.  

Ide sorolhatók továbbá a téli fűtésszezon során elégetett tüzelőanyagok füstszennyezése is.  

„A globális szintről helyi szinten is érvényesülő ózonkárosító, üvegházhatású, valamint a csapadék 

elsavasodását okozó légszennyező anyagok kibocsátása vonatkozásában a következő főbb 

megállapítások tehetők: 

 ózonkárosítás 

az ózonpajzsot károsító anyagok kibocsátása nagymértékben csökkent 

 üvegházhatás 

az üvegházhatás kockázatát jelentősen növelő gázok kibocsátása csökkent 

szén-dioxid kibocsátás az EU átlag alatt van 

 csapadék elsavasodását okozó légszennyezés 

jelentősen csökkent a kibocsátás 



 
 

a csapadék savassága a természetessel közel azonos”16 

 

A levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet alapján, mely 

rendelkezik a levegőtisztaság védelemről, és azok részletkérdéseiről, korlátozásra került a kerti 

hulladékok és avar elégetése. (Javaslat alapján előnyben kell részesíteni ezen hulladékok esetében a 

komposztálást.) Ugyanez a rendelet szabályozza a porképző anyagok szállításának rendjét is, valamint 

az építkezésnél, bontásnál, tatarozásánál, úttest felbontásánál keletkezett por terjedésének 

megakadályozására vonatkozó tevékenységeket.  

Az úgynevezett átszellőzést is szükséges megemlíteni, hiszen a Zagyva folyó nemcsak kettészeli a 

várost, hanem természetes szélcsatornaként is működik. Az uralkodó szél a folyó felszíne fölött 

akadálytalanul szellőzteti át a várost. Azonban ez a hatás nem érződik mindenhol. Az egyetlen 

nagyobb kiemelkedés a Strázsa hegy, mely az óhatvani városrész esetében elállja a szél útját, így nem 

ki szállítja, hanem éppen megtölti a szennyezett, néha bűzös levegővel a városközpontot.  

Az új levegőszennyezést okozó ipar esetleges betelepítésénél az uralkodó szélirányt figyelembe kell 

majd venni. Amennyiben a szélirányban lakott területet érint valamely beruházás, fokozott figyelmet 

kell fordítani a levegőtisztaság-védelmi előírások betartására. 

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és a levegőterheltségi szint határértékeiről az a helyhez kötött 

pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4.§ és 5.§ tartalmazza.  

 

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés 

Zaj- és rezgésterhelés 

Az emberi szervezetre a rezgés – és zajterhelés kifejezetten káros hatással bír. A WHO 1994-ben 

elkészült Európa egészségi állapotával foglalkozó tanulmányában 65dB fölötti környezeti zajt már 

egészségkárosítónak nevezi. Azonban ezen terhelést a mai világ szükséges velejárójaként kell kezelni, 

hiszen az új gépek, technikai vívmányok melléktermékei folyamatosan bocsájtják ki a rezgéseket, 

valamint a zajokat.  

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 2. és 3. számú melléklete határozza meg az 

„Üzemi létesítményekből származó zajterhelési határértéket” az „Építőipari kivitelezési 

tevékenységből származó zajterhelési határértéket” illetve a „Közlekedésből származó zajterhelési 

határértéket” a zajtól védendő területeken. 

Közlekedés okozta zajterhelés 

A város zajterhelésének meghatározásában a közúti közlekedés alapvető eleme. Ahogyan azt már 

korábban is jeleztük, a várost keresztül szeli a 3-as főút, mely állandó terhelést jelent a városban. 

Mivel az M3-as autópálya távolabb helyezkedik el a várostól (a település déli részén), ennek az útnak 

a hatásával nem szükséges számolni. A közúti közlekedési zaj alapvetően két összetevőből áll, 

egyrészt a településen átmenő – tranzit, másrészt a belső forgalomból adódik.  A közúti forgalom zaja 

elsősorban az utak mellett élő lakosságot és a zajérzékeny létesítményeket, területeket érinti. A 

település központján keresztül haladnak a helyi tömegközlekedési eszközök (autóbuszok), melyek 

szintén zajtöbbletet jelentenek a városra nézve. Havi eloszlást tekintve a személygépjárművek aránya 

a nyári időszakban magasabb, mint a többi évszak hónapjaiban.  
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Vasúti közlekedés 

„Hatvan közigazgatási területén több nagy forgalmú vasútvonal is keresztülhalad. A vasúti pálya egy 

részen az Ó- és Újhatvani városrész között kialakult zárványterületen halad. Ezen a szakaszon a 

távolság következtében Óhatvan területére nem okoz terhelést, csak az újhatvani részre. Az új 

városrész további terhelését adja a DK-i irányban, Budapest és Aszód felé elkanyarodó vonal is.  

A vasúti pályaszakaszok az újhatvani részen mindenütt a lakóépületektől távolabb haladnak, mint az 

Óhatvant kettészelő miskolci vonal, amelynek így zajterhelése is jelentősebb.”17 

Szabadidős tevékenységek okozta zajterhelések 

A szabadidő tevékenységekből eredő zajterhelés körébe tartoznak a kulturális-, szórakoztató-, 

vendéglátó- és sporttevékenységekből eredő zajok. A lakosságtól még nem érkezett ezen 

tevékenységek vonatkozásában panaszbejelentés. 

Vállalkozásokból eredő, épületgépészeti berendezések zaja 

A város noha rendelkezik nagyobb gyártó üzemekkel, ennek ellenére mérvadó zajkibocsátás nem 

mérhető a településen, a mért értékek mind határérték alattiak.  

Mezőgazdasági zajkibocsátás 

Mivel a település körül nagy területeken folyik mezőgazdasági termelés, joggal feltételezhetnénk, 

hogy az ebből eredő zajkibocsátás mérvadó lehet. Azonban panaszt a tevékenység eddig csak elvétve 

okozott, és akkor csak időszakos jelleggel. A mezőgazdasági termékek árufuvarozásának hatása a 

nyári, őszi időszakban a közutak forgalmában már mérhető változást okoz. Az állattartással 

kapcsolatos zajterheléssel jelenleg a városban nem szükséges számolni.  

 

1.17.5. Sugárzás védelem 

A városban nincs olyan központ, intézmény, vagy gyártóegység, mely esetében káros sugárzás 

kibocsátásról beszélhetünk. Ennek megfelelően erre vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.  

 

1.17.6. Hulladékkezelés 

A városban a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 17/2008./III.28./ Rendelettel 

módosított 10/2003./II.28./ Rendelete a Hulladékgazdálkodási tervről; Hatvan Város Önkormányzata 

Képviselő-Tesületének 64/2004./XII.17./, 40/2006./XII.01./, 56/2007./XI.30./, 28/2008./IV.25./, 

83/2008./XII.19./, 32/2009./VI.26./, 65/2009./XII.18./, 46/2010./XII.17./, 58/2011./XII.16./, 

26/2012./IV.27./, 67/2012./XI. 30./, 73/2012./XII.14./, 13/2013./III.29./, 47/2014./XII.12./ 

Rendeletekkel módosított 20/2004. /III.26./ Rendelete A települési folyékony hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásokról; Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 48/2004./X.29./, 

64/2004./XII. 17./, 20/2005./V. 27./, 30/2005./VIII. 26./, 2/2006./I.27./, 4/2007./I.26./, 

21/2007./IV.27./, 57/2007./XII.14./, 16/2008./III.28./, 27/2008./IV.25./, 41/2008./VI.27./, 

21/2009./V.4./, 29/2009./VI.19./, 30/2009./VI.26./, 16/2010./VI.25./, 34/2010./X.29./, 

10/2011./II.25./, 59/2011./XII.16./, 1/2012./I.27./, 26/2012./IV.27./, 30/2012./IV.27./, 

37/2012./VI.1./, 67/2012./XI.30./, 72/2012./XII.14./, 7/2013./II.15./ Önkormányzati Rendeletekkel 

módosított 40/2004./VIII.27./ Rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról című rendeletekkel szabályozzák a hulladékkezelést.  

                                                           
17 Hatvan Város Környezetvédelmi Programja 



 
 

 

Jelenleg a település külterületén található szilárd hulladéklerakó telep környezetvédelmi 

követelményeknek nem megfelelő. Ennek módosítás érdekében folyamatban van több olyan 

fejlesztés megvalósítása, melyek nagymértékű Európai Uniós forrásból valósulnak meg (KEOP 

1.1.1/B-10-11-2013-0004; KEOP 1.1.1/C/13-2013-0011). A Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulást (továbbiakban Társulás) 12 település alapította. A 

hulladékgazdálkodási rendszer hatékonyabb fejlesztése érdekében további 9 település csatlakozott a 

Társuláshoz. A Társulási tagok együttesen közel 65 ezer ember hulladékkezelésének szervezéséért 

felelősek. A jelenleg folyó beruházás alkalmával komplex hulladékkezelő központ kerül kiépítésre 

Hatvanban, melynek része egy 70.000 m3 tömör kapacitásra tervezett hulladéklerakó, válogatómű, 

bálatároló és komposztáló, lakossági hulladékgyűjtő udvar és a telep üzemeltetéséhez szükséges 

kiegészítő infrastruktúra. A telep üzemeltetéséhez szükséges eszközpark kialakítása, beszerzése. (A 

fejlesztés további részei Jászfényszarun és Kál településeken valósulnak meg.) 

Jelenleg Az adott közszolgáltatást a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött Települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, 

ártalmatlanítására vonatkozó közszolgálati megállapodás keretében látja el.  

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 

A város egyes részei vizuális környezetterheléssel érintettek. Több városrészben leromlott 
lakóépületek találhatók, valamint több, elhagyatott, erősen leromlott állapotú terület található a 
városban, amik erősen rontják a város képét. Sok esetben óvodák, iskolás környezetében nem 
elegendő parkolóhely áll rendelkezésre, így a rendezetlenül parkoló autók is rontják a város képét. 
Vizuális környezetterhelés az alábbi esetekben figyelhető meg: 

 Görbeér: A bányászat által felhagyott részek rekultivációja még nem történt meg. 

 Középhatvan: A Cukorgyár területe erősen leépült, nem használt, funkció nélküli épületek 
találhatók itt, mely rontja a város képét. 

 Nagytelek: Gazdasági funkciók lakófunkcióktól történő leválasztása nem teljesen valósult 
meg. 

 Ipari Park: A lakóterületektől való elválasztás nem történt meg, így vegyesen találhatók 
lakóépületek és gazdasági területek, ami rontja a városképet, továbbá a gazdasági területek 
elérését célzó átmenő forgalom is nagymértékű.  

 Vasút: A vasútállomás szecessziós épülete erősen elromlott állapotban van, felújításra szorul, 
és az épület kihasználtságát is növelni szükséges. 

 Nagygombos: A volt Grassalkovich majorság állapota jelentősen leromlott, felújításra szorul. 
 
A településrészek szerkezetében bekövetkezett változások, a kellemes és vonzó lakókörnyezet 
kialakítása megkívánja a városi zöldfelületek parkosítását, a bel- és külterület fásítását, melyek az új 
és régi településrészek egységes szerkezetbe rendezésének egyik eszköze lehet. A településkép 
„zöldebbé” tételében hatékony eszköz lehet az előkertek fásítása, virágosítása is.  
Az utcafásítás, közparkok további kialakítása, fejlesztése kiemelt szempont a város 
településfejlesztési koncepciójában is. 

Fokozott hangsúlyt kell helyezni a közterületek, zöldterületek fenntartására, fejlesztésére. Ezen 
elvárást az önkormányzatnak a közhasznú foglalkoztatás számára kitűzött éves feladatterv 
kidolgozásánál érvényre kell juttatni, különös tekintettel a Zagyva folyó és mellékvízfolyásának (pl. 
Nógrádi-patak) kedvező ökológiai állapotának biztosítására. 

 



 
 

1.17.8. Árvízvédelem 

Vízföldrajzi szempontból Hatvan városa a Zagyva folyó vízgyűjtő területén fekszik. Az árvizek a tavaszi 
hóolvadást követik, míg a kisvizek nyár végén és ősszel gyakoriak. A biztonságos vízelvezetés 
érdekében szükséges a folyó és az abba torkolló patakok környezetének tisztítása, szükség szerinti 
mederkotrása. A feliszapolódás megszüntetésével, az összegyűlt hordalékok eltávolításával 
biztosítható a nagy mennyiségű víz és csapadék biztonságos elvezetése, a belvíz- és árvízveszély  
 
csökkentése. Emellett közvetett módon a felszíni vizek minősége javul, valamint az élővilág (flóra és 
fauna) fenntartása is megvalósítható. 

2012. évben kezdődtek a projektszintű árvízvédelmi munkálatok Hatvanban, miután a település 
támogatást kapott az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökségtől. A város az 
árvízvédelmi munkálatokhoz százmillió forintos támogatást kapott az Európai Unió Fejlesztési 
Alapjából, így a teljes beruházás uniós forrásból valósult meg. A cél az újhatvani városrésztől északra 
lévő csatornarendszer rekonstrukciója volt annak érdekében, hogy a megszűnjön a településrész ár- 
és helyi vízkár veszélyeztetettsége. A beruházás alatt sor került a csatornák kotrására, árvízi átemelők 
építésére, a régi, elavult műtárgyak cseréjére, valamint mederzáró műtárgy beépítésére. Új csatornák 
épültek, három és fél kilométer hosszan az egész rendszer megújult. Többi között tartalék szivattyús 
rendszer került kiépítésre. A projekt segítette a kiegyensúlyozott vízháztartás kialakítását is. A projekt 
azonban nem oldotta meg a település egészére vonatkozóan a belvízkár okozta problémát, további 
fejlesztések szükségesek. A város egészének megfelelő belvíz kezelése a környező települések 
szempontjából is szükséges. 

 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A városban közterület felügyelet működik, melynek feladata a helyi rendeletben foglalt előírások 

betartásának rendszeres ellenőrzése. A közterület felügyelet által évente átlagosan mintegy 300 

köztisztasági figyelmeztetés kiszabására kerül sor. Az elmúlt évben parkrongálás nem fordult elő (a 

parkrongálások megelőzésére szolgál a közterületi térmegfigyelő rendszer üzemeltetése is). 

A tavak vízminősége jó, azonban ennek hosszú távú fenntartását veszélyeztetheti az intenzívebb 

horgászati tevékenység. A környezetvédelmi érdekek és a horgászati szempontok összehangolása 

érdekében fontos a hatékony és szoros kommunikáció az Önkormányzat, vízvédelmi szakemberek 

(Hatvani Környezetvédelmi Egyesület) és a horgászegyesület között. 

A fennálló problémák, konfliktusok közt az illegális hulladéklerakás kérdését is említeni kell. A 

településen több helyen van illegális, ún. vadlerakó. Az elmúlt időszak tendenciája alapján 

megállapítható, hogy számuk sajnálatos módon évről-évre növekszik. Az önkormányzat folyamatosan 

gondoskodik az illegális hulladéklerakások megelőzéséről, figyelmeztető, tiltó táblák kihelyezésével. 

A mezőgazdasági művelési módok több esetben jelentősen terhelhetik a talajt és a felszín alatti 

vizeket, illetve a felszíni vizeket. Számos a környezeti elemeket kímélő művelési mód ismert mind a 

hazai, mind a nemzetközi gyakorlatból. Az említett gyakorlatokat szükséges megismertetni a 

gazdákkal, így a mezőgazdaság okozta környezeti terhelés csökken/csökkenthető. A mezőgazdasági 

eredetű diffúz szennyezések visszaszorítása érdekében a földművelésben használt növényvédő 

szerek és műtrágyák felhasználására vonatkozóan célszerű irányelveket kidolgozni. Ezzel együtt 

szükséges felmérni a gazdálkodók vegyszer- és műtrágya-felhasználási igényeit és lehetőségeit, 

amiben a falugazdászok közreműködése jelentős segítség lehet. 

A város vonatkozásában számottevő a közlekedés okozta szennyeződés (szén-monoxid, nitrogén-

oxidok stb.), mivel a település igazgatási területén jelentős helyi és átmenő forgalom tapasztalható a  



 
 

 

3. számú főúton, valamint nem hagyható figyelmen kívül a szekunder szektorba tartozó 

tevékenységek végzéséből fakadó légszennyezés sem. A 3-as számú főút zajterhelési szempontból 

sem elhanyagolható, mivel jelentősen növeli a városon átmenő tranzitforgalmat. A közúti forgalom 

zaja elsősorban az utak mellett élő lakosságot és a zajérzékeny létesítményeket, területeket érinti. 

Szintén zajterheléssel érintett az Újhatvani városrész, a vasúti közlekedés miatt.  

Problémaként jelentkezik az is, hogy a nem kellően művelt területeken gyomnövények fordulnak elő, 

melyek pollenjei allergizáló hatással bírnak. pl. fekete üröm és parlagfű. A levegő minőségére pedig 

hatással van a lakosság általi kibocsátás is, ami leginkább a téli időszakban meghatározó jelentőségű, 

és a fűtés során elégetett tüzelőanyagok füstjeként jelenik meg. Továbbá, a nagy méretű parcellák, a 

nehézgépes művelés, a déli kitettség és a mezővédő erdősávok hiánya miatt, a vegetációs periódus 

előtt és a terménybetakarítás időszakában diffúz porterheléssel és a porral szállított kemikáliák 

környezetterhelő hatásával kell számolni. Az új levegőszennyezést okozó ipar esetleges 

betelepítésénél az uralkodó szélirányt figyelembe kell majd venni. Amennyiben a szélirányban lakott 

területet érint valamely beruházás, fokozott figyelmet kell fordítani a levegőtisztaság-védelmi 

előírások betartására. 

A Zagyva folyó nem csak kettéosztja a települést, hanem természetes szélcsatornaként is működik. A 

keskeny, de nyílt gyepes hullámtéren az uralkodó észak-nyugati légmozgás akadálytalanul 

átszellőztetheti a várost, kedvező hatást gyakorolva így az egyébként szennyezett városi levegőre. Ez 

a kedvező folyamat nem tud akadálytalanul érvényesülni mindenütt. A település területének felszíne 

kevéssé változatos, jelentősebb kiemelkedést a Strázsa-hegy jelent. A hegy jelentős befolyást 

gyakorol a helyi légmozgásra: útját állja az uralkodó ÉK-i légmozgásnak. Ennek következtében bár az 

újhatvani városrész átszellőzése megfelelő, Óhatvan területére beáramlik a szennyezett, esetenként 

bűzös levegő és ott a Strázsa-hegy kiemelkedő vonulata miatt megreked. Az új levegőszennyezést 

okozó ipar esetleges betelepítésénél az uralkodó szélirányt figyelembe kell majd venni. Amennyiben 

a szélirányban lakott területet érint valamely beruházás, fokozott figyelmet kell fordítani a 

levegőtisztaság-védelmi előírások betartására. 

Évente egy-két alkalommal továbbra is a lakosság részére lomtalanítási akciót kell szervezni, főként a 

háztartásokban keletkező, feleslegessé vált lom hulladékok összegyűjtése, rendezett módon történő 

ártalmatlanítása céljából, azzal a szándékkal is, hogy a közterületeken illegálisan elhelyezett 

hulladékok mennyisége csökkenjen. 

A fennálló környezetvédelmi konfliktusok hatékony kezelése érdekében szélesebb körben be kell 

vonni a helyi lakosságot a szűkebb és tágabb környezetük védelme, alakítása, fenntartása érdekében. 

Kiemelt szerepe lehet a már óvodás és iskolás korban elkezdett környezeti nevelésnek és a civil 

szervezetekkel való együttműködési megállapodásoknak, cselekvési akcióprogramoknak (civil 

kontroll). 

Az önkormányzat a 20/2008. (III. 28.) rendeletével Környezetvédelmi Alapot hozott létre a 

környezetvédelemmel kapcsolatos problémák megoldásának finanszírozására. 

 

 

 

 



 
 

 

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

1.18.1. Építésföldtani korlátok  

1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Hatvan területét – az Országos Barlangnyilvántartás adatai szerint – nem érintik barlangok. 

 

1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

Az Országos Felszínmozgás Kataszter nyilvántartása szerint a várost területe felszínmozgásos 

eseménnyel nem érintett, azonban felszínmozgásra érzékeny területek – a MÁFI 1989-ben 

készített „Hatvan, Boldog komplex földtani területfejlesztési térképsorozata – M 1:25000” c. 

kéziratos jelentés szerint – a belterülettől északra, a Zagyva folyó keleti oldalán jelentős 

számban és kiterjedésben találhatóak. 

 

1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 

A Kárpát-medence nem tartozik a világ jelentősen szeizmikus területei közé, bár a medence 
külső részein (DK-i Alpok és a Dinári-hegyég, Bécsi-medence és a Ny-i- Kárpátok, Kárpátalja) 
markáns földrengés tevékenység tapasztalható. 

 

68. sz ábra: Földrengés veszélyeztetett területei 

 

 

Forrás: Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe 

 

 

 



 
 

 

69. sz ábra Magyarország földrengés veszélyeztetettsége 

 

Forrás: www.seismology.hu 

 

Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe a valószínűségi módszer alapján 
készült. A szeizmicitás alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának statisztikus 
jellemzői mellett figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az alapkőzetet, valamint a 
talajvízszint helyzetét. 

Az adatok alapján Hatvanban 1,05-1,1 m/s2 a maximális horizontális gyorsulás (PGA) 

értéke. Ezzel a közepesen aktív területnek minősülő magyarországi értékek közel átlagát 
mutatja. 

 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség  

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 
KvVM-BM együttes rendelet szerint Hatvan közepesen veszélyeztetett településnek számít. 

 

 

 

 



 
 

 

1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 

 

70. sz ábra Belvízveszélyes területek 

 

 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 

 

1.18.2.3. Mély fekvésű területek 

A 2010-es évek elején elkészült Hatvan Város kül- és belterületeinek felszíni vízrendezési 
tanulmányterve, amely részletesen foglalkozott a mély fekvésű területek problémakörével. A 
rögzített ilyen területeket a hatályos szabályozási terveken rögzítették. 

 

1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 

A folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 74/2014. (XII.23.) BM rendelete az alábbiakat 
tartalmazza 
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Fontos továbbá a Zagyva-folyó közép- és nagyvíz medrét érintő területek és létesítmények 
vonatkozásában a fentieken túl az alábbi jogszíbályi előírások betartása: 

 “a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010 (IV.29.) Korm. rendelet; 

 “a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló 30/2008. (XII:31.) KvVM. rendelet; 

 “a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárata és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 

használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 

készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 82/2014. (III.14.) Korm. 

rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.18.3. Egyéb 

1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok 

 

71. sz ábra Morfológiai adottságok 

 

Forrás: www.mepar.hu 

A Mezőgazdasági Parcella azonosító rendszer adatait használtuk fel.  

Kék színű lehatárolás a 12 % lejtést, a sárga színű lehatárolás a 17 % lejtést jelöli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mepar.hu/


 
 

 

72. sz ábra: Széleróziónak kitett terület övezete 

 

 

Széleróziónak kitett terület övezete 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 

 

73. sz ábra Földtani veszélyforrás övezete 

 

 

Földtani veszélyforrás övezete (a település nem érintett) 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 



 
 

1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 

Érintett: mikrohullámú kapcsolat (Kékesi Adótorony), átjátszóállomások, közúti, illetve 
vasúti űrszelvények stb. 

1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Iparbiztonsági 
Főosztályának 2012. január 31. napi adatszolgáltatása (szám:649/2012/ÁLT.) szerint Hatvan Város 
területét a Hatvan Város környezetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti alsó, illetve felső küszöbértékű 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek veszélyességi övezetei nem érintik. 

 

A település közigazgatási területén a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium 
vagyonkezelésében a 3290/1 hrsz-ú honvédelmi rendeltetésű ingatlan van nyilvántartva. A 
honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. (1) szerint a honvédelem nemzeti ügy, továbbá a 
törvény 42. § (1) bekezdés szerint a Honvédség szervezeteinek elhelyezéséhez, és feladatai 
ellátásához rendelkezésére bocsátott állami tulajdonú, a honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium vagyonkezelésében levő ingatlanok elsődleges rendeltetése a honvédelmi 
feladatok ellátásának biztosítása. Az említett bekezdés szerint a honvédelmi rendeltetésű ingatlanok 
Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében tartásáig az ingatlan honvédelmi használata nem 
korlátozható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

A város közigazgatási területét közvetlenül érinti a „Hatvan II. – homok, kavics” védnevű bányatelek, 
melynek jogosítottja az AB Hatvan Kavicstermelő és Forgalmazó Kft. 

74. sz ábra Ásványi nyersanyag lelőhelyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A bányatelekre vonatkozó adatok a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági nyilvántartásából 
kerültek felvezetésre. (www.mbfh.hu) 

Hatvan város területén az alábbi, megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyag 
előfordulás szerepel az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban: 

- 10-03-000-03 kódszámon, Hatvan, Kavicsbánya (Hatvan I.-kavics) 

- 10-03-020-01 kódszámon, Boldog, Brinza-dűlő 

A nyersanyag előfordulásokat a 834/8/2010. számú határozattal megállapított Hatvan II.-kavics, 
homok védőnevű bányatelek foglalja magába. 

 



 
 

 

75. sz ábra: Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

 

 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 

1.20. Városi klíma 

1.20.1.A városi klíma kialakulásának tényezői 

Az egyedi, városi klíma létrejöttének alapja az emberi tevékenység, melynek hatására a különböző 
éghajlati elemek jelentősen módosulhatnak a települést övező természetes környezethez képest. E 
változások nem függetlenek egymástól, hanem szoros ok-okozati összefüggésben állnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

76. sz ábra Városi klíma kialakulásának tényezői 

 

 

Forrás: http://elte.prompt.hu/ 

 

Az egész folyamat kiindulópontja az emberi tevékenység, melynek hatására sajátos, mesterséges 
felszín jön létre. Ennek jellemzője az, hogy igen változatos, kis területen belül hirtelen módosulhat, a 
különféle éghajlati paramétereket pedig jelentősen befolyásolja. A városban lehulló csapadék a 
mesterséges, nem vízáteresztő felszíneknek és a csapadékelvezető csatornahálózatnak köszönhetően 
nagyon gyorsan lefolyik, így a városban a párolgás rövidebb ideig tart és kisebb mértékű, mint a 
városkörnyéki területeken. Ezáltal a városban a relatív nedvességtartalom is kisebb lesz. 

A felszín másik fontos hatása a sugárzási paraméterek módosulásában nyilvánul meg. Azt, hogy egy 
adott felszín a ráeső napsugárzást milyen mértékben nyeli el, illetve veri vissza, a felszín tulajdonságai 
döntően meghatározzák. A változatos felszín, a nagyobb érdesség miatt a város felett nagyobb a 
súrlódás, ami a szélsebesség csökkenéséhez és a turbulencia fokozódásához vezet. 

30. sz táblázat: Felszínek 

Felszíntípus Albedó (α) Emisszivitás (ε) 

Csupasz talaj        (sötét, nedves) 0,05- 0,98- 

      (világos, száraz) 0,40 0,90 

http://elte.prompt.hu/


 
 

Sivatag 0,20-0,45 0,84-0,91 

Fű  hosszú (kb. 1 m magasságú) 0,16- 0,90- 

      rövid (kb. 0,02 m magasságú) 0,26 0,95 

Mezőgazdasági földek, tundra 0,18-0,25 0,90-0,99 

Gyümölcsös 0,15-0,20 
 

Erdő    Lombhullató (lomb nélküli állapot) 0,15- 0,97- 

      Lombhullató (lombos állapot) 0,20 0,98 

      Örökzöld 0,05-0,15 0,97-0,99 

Víz      (kis zenitszög esetén) 0,03-0,10 0,92-0,97 

      (nagy zenitszög esetén) 0,10-1,00 0,92-0,97 

Hó régi 0,40- 0,82- 

      friss 0,95 0,99 

Jég tenger 0,30-0,45 0,92-0,97 

      gleccser 0,20-0,40 
 

Aszfalt 0,05-0,20 
 

Beton 0,10-0,35 
 

Fehér festett fal 0,50-0,90 
 

Színes festett fal 0,15-0,35 
 

Piros/barna tetőcserép 0,10-0,35 
 

Tégla és kő 0,20-0,40 
 

Kátrány és sóder 0,03-0,18 
 

Hullámlemezes tető 0,10-0,15 
 

Forrás: Korábbi IVS alapján saját szerkesztés 



 
 

 

Mindezek hatására megváltoznak a hőháztartási viszonyok: a város területén hőmérsékleti többlet 
alakul ki. Ezt kiegészíti az is, hogy a levegőszennyezés hatására fokozódik a különféle üvegházgázok 
koncentrációja a város fölött, ami erősíti az üvegházhatást. 

 

1.20.2. Hatvan városi klímáját befolyásoló tényezők 

A közvetlenül a településről származó hőmérsékleti adatok nem állnak rendelkezésre, így azok 
idősoros összehasonlítása, elemzése, un. középértékek eredeztetése nem lehetséges. 

A város klímáját alapvetően befolyásoló geomorfológiai képződmény nincs, a település közvetlen 
környezete, egybefüggő erdősült területektől és nagykiterjedésű vízfelületektől is mentes. Az 
alapvetően érvényesülő kontinentális éghajlat az elhelyezkedésből adódik. Az ország mérsékelten 
száraz területének zónájához tartozik a település. 

A település zöldfelületei klímahatás szempontból nem jelentősek. A fásított közterületek nem 
összefüggőek, rendszert nem alkotnak, kiterjedésük lokális, mikrokörnyezeti hatást tudnak csak 
kifejteni. A jelentősebb zöldfelülettel rendelkező intézmények elszigeteltek. 

Hatvan a mérsékelten meleg – száraz éghajlati klíma területén helyezkedik el. 

 

77. sz ábra: Klimatikus viszonyok eloszlása 

 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

78. ábra: Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet >25 °C) az 1980-2009-es időszakban 

 

 Forrás: Országos Meteorológiai Szolgála 

 

1.20.3.A klímabarát város kialakításának alapvetései, ajánlások 

 

1. Klímapartnerség és többszintű kormányzás a városokban 

 

A városok számára széles körű és rendszeres, szervezett partnerség létrehozása ajánlatos, amely a 
következőket veszi figyelembe: 

- Együttműködés a város működését érintő nemzeti, regionális hatóságok és önkormányzatok 
között, összhangban az ágazati politikákkal is. 

- A városi klímapolitikát széles körre épülő, tartós és jól szervezett partnerség keretében kell 
kialakítani, mely mind a lakosságot, mind a civil és gazdasági szereplőket magába foglalja. 

- Integrálni kell a klímabarát szempontokat a szabályozásoktól a lakosság és a gazdasági 
szereplők tájékoztatásán és ösztönzésén keresztül egészen a közszolgáltatások 
működtetéséig minden téren. A városi önkormányzat minél több szakterületre 
támaszkodhat, annál erősebb városi klímapolitikát tud megvalósítani. 

- A városi klímapolitika kialakításának egyik legfontosabb eszköze lehet a város 

- gazdaságpolitikája, amennyiben az képes a zöld gazdaság céljait és elveit követni, valamint 
erősíteni a helyi erőforrásokra épülő helyi gazdaságot. 



 
 

- Európai és nemzeti szinten biztosítani kell a városi és városhálózati 
klímapolitikai kezdeményezések megismerését, és hasznosítani azok tapasztalatait, lehetőleg 
városi hálózatokon keresztül. 

 

2. Klímatervezés az integrált stratégiákban 

 

A városoknak az alábbi elvek szerint érdemes integrálniuk az éghajlati szempontokat saját 
stratégiáikba: 

- A városi klímatervezést a város más fejlesztési és irányítási folyamataihoz kell kötni egy 
integrált, többszintű megközelítéssel, mind a kibocsátás-csökkentés és megelőzés, mind az 
alkalmazkodás lehetőségeit figyelembe véve. 

- A klímaváltozást a városok stratégiai tervezési folyamatának minden egyes lépésénél 
figyelembe kell venni (helyzetfeltárás, célok és eszközök kijelölése, a nyomon követés és a 
végrehajtás megtervezése). 

 

3. Klímabarát városszerkezet kialakítása a várostervezés és az övezeti tagolás révén 

 

A városoknak törekedniük kell: 

- a kompakt városszerkezet megteremtésére, amelyben intenzívek a kölcsönhatások és 
együttműködések, mérsékeltek az utazási távolságok, korlátozott az urbanizált 
területhasználat kiterjedése és hatékony az energiafelhasználás; 

- a városszerkezet tagolására beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és szellőztetést 
biztosító zónákkal; 

- a városon belüli és város körüli utazási, közlekedési szükséglet mérséklésére; optimalizálni 
kell a munkahelyek, lakóterületek, szolgáltatási és közlekedési hálózatok elhelyezkedését; 

- a többközpontúság erősítésére nagytérségi, agglomerációs szinten, csakúgy, mint a 
városszerkezetben; 

- a városi zöldterületek bővítésére és minőségi fejlesztésére, hálózatba kapcsolva őket; 

- magánberuházások esetén a barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek) 
hasznosítására, és kerülni kell a zöldmezős beruházásokat. 

 

4. Város és vidéke (város és környéke) együttműködései 

 

A helyi önkormányzatoknak és az érintett társadalmi szereplőknek érdemes együttműködniük annak 
érdekében, hogy: 

- Erősítsék a város és vidéke munkamegosztáson alapuló együttműködését, úgy, hogy az a 
város szétterülését megfékezze, megelőzve így a beépített területek összenövését, a fokozott 
energiafogyasztást és ökológiai funkciójú területek elvesztését. 

- Korlátozzák a városok szétterülését, megakadályozva a városkörnyéki vidékies területek és 
természetes zöldterületek beépítését, a város elkerülhetetlen növekedése a közösségi 
közlekedési útvonalakat kövesse 



 
 

- A városban élők élelmiszerszükségletét mind nagyobb arányban a 
környék mezőgazdasági termelői biztosítsák, az értékesítési lánc rövidüljön és lehetőleg 
maradjon a térségen belül. 

 

 

5. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és társadalmi következmények 

 

Annak érdekében, hogy a városok segítsenek a hátrányos helyzetű csoportokon, és hogy figyelembe 
vegyék a klímaváltozás társadalmi hatásait, az alábbiakat kell tenniük: 

- Fokozottan figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekeit és 
kockázatait, hiszen nekik további erőfeszítésekre van szükségük, hogy alkalmazkodjanak a 
változó körülményekhez. 

- A városok legyenek fokozott figyelemmel a megelőző és alkalmazkodási intézkedésekkel járó 
lehetséges negatív társadalmi hatásokra, és ilyen esetben tegyenek ellensúlyozó 
intézkedéseket, különösen azokban a térségekben, ahol sokan élnek hátrányos helyzetben. 

 

6. Klímabarát építészeti megoldások 

 

A helyi építészeti szabályozás és építészeti kultúra fejlesztése során a városoknak a következőkre 
érdemes kiemelt hangsúlyt fektetni: 

- Megelőzés – hatékony energetikai megoldások az építészetben, energiatudatos építészet (pl. 
passzívház, alacsony szén-dioxid-kibocsátású épületek). 

- A háztartások energiafogyasztásának mérséklése (fűtés, hűtés, világítás), megújuló energiák 
felhasználása (pl. nap- és geotermális energiafelhasználás). 

- Víztakarékosság és újrahasznosítási megoldások, újrahasznosítható, környezetbarát 
építőanyagok alkalmazása az építészetben. 

- Az épületállomány felkészítése a szélsőséges időjárási helyzetekre. 

- Holisztikus, mindenre kiterjedő (építőanyag-gyártás, építés, használat, 
bontás/újrahasznosítás) energia-, költség- és károsanyag-kibocsátás elemzés készítése az 
épületek teljes életciklus elemzése során. 

 

7. Klímatudatos magatartás és életmód 

 

A helyi hatóságok számára előnyös, ha növelik a lakosok környezeti felelősségét. A mindennapi 
életmód az oktatás, a kultúra, az ismeretterjesztő kampányok, események által is befolyásolható, 
annak érdekében, hogy megerősítsék: 

- a közös felelősséget a városi környezet állapotáért és a közös társadalmi értékek kialakítását; 

- klíma- és környezettudatos életmódot: például utazási szokások, fogyasztási szokások és piaci 
kereslet kialakítása; 

- klímaváltozás következményeinek megismertetését, a tudásmegosztást; 

- helyi erőforrások hasznosításának ösztönzését, a helyi termelők marketingjét; 



 
 

- helyi közösségek kohézióját, összetartó erejét, ennek érdekében a 
társadalmi, kulturális és vallási intézmények lehetőségeinek bővítése szükséges. 

-  

8. A klímabarát városok további főbb szektorális pillérei 

 

- A városok sokat tehetnek a klímaváltozás megelőzéséért önmagában már azzal is, hogy mint 
helyi piacok megerősítik a helyi, részben önellátó gazdaságot, amelynek célja a helyi igények 
kielégítése helyi erőforrások által mind a városokban, mind annak vidéki környezetében. 

- Klímabarát, fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, de versenyképes és biztonságos 
városi tömegközlekedés kialakítása, előtérbe helyezve a gyalogos és a kerékpáros 
közlekedést, valamint a változó klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodást (pl. árnyékolás, 
légkondicionálás, infrastrukturális elemek). 

- Biztosítani kell a hatékony és energiatakarékos energiagazdálkodást, kombinálva a zöld- és a 
helyi energia-előállítást a helyi gazdaság fejlesztésével, megújuló energiák felhasználásával és 
a városi hulladékból készült biogáz előállításával. 

- Fenntartható, természetközeli városi vízgazdálkodási rendszer kialakítására van szükség, 
szoros együttműködésben a vízgyűjtő terület többi településével. A műszaki infrastrukturális 
szolgáltatásokat fel kell készíteni a változó környezeti feltételekre, különösen az 
árvízvédelem, közlekedésbiztonság szempontjából. 

- Olyan katasztrófavédelmi intézkedéseket kell tenni és olyan egészségügyi szolgáltatásokat 
kell létrehozni, amelyek az egyre gyakoribb és jelentősebb környezeti kockázatokat sikeresen 
képesek kezelni (árvíz, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, tengerszint-emelkedés, 
hőhullámok, vízhiány, ipari katasztrófák, havária helyzetek). Növelni kell az ezzel foglalkozó 
intézmények, szervezetek felkészültségét és a lakosság tudatosságát. 

(Klímabarát városok, kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és 
lehetőségeiről – VÁTI 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. HELYZETELEMZÕ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik 
elemzése 

 

Demográfia, népesség 

Hatvan városának egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a város vonzó településképet mutasson, és 
egy stabilan 25.000 fős kisvárosnak mondhassa magát. Ennek érdekében kívánja megvalósítani 
jövőbeni fejlesztéseit. A város népességszáma csúcspontját 1983. év végén érte el, amikor 25,1 ezer 
fő lakott Hatvanban. Az országos tendenciához hasonlóan itt is a 80-as években fordult át az addigi 
lakosságszám-növekedés csökkenésbe, mely csökkenés a mai napig megfigyelhető. A csökkenő 
népességszámot két tényező okozza, egyrészt a természetes fogyás (a születések és halálozás 
különbsége a város vonatkozásában negatív előjelű), másrészt az elvándorlás (tehát a településre 
bevándorlók száma kevesebb, mint a településről elvándorlók száma). A népesség elvándorlását 
Budapest elszívó hatása is növeli. Igaz a gazdaság szempontjából fontos, sőt kedvező hatással van a 
főváros közelsége. Budapesten letelepült vállalkozásokkal könnyű kapcsolatot kialakítani, illetve 
mivel Budapest vasúti csomópont, így könnyű az áruk mozgatása kötött pályán is. De az autópálya 
szempontjából is fontos a főváros közelsége, ily módon könnyebben lehet az árukat továbbszállítani. 
A lakosság korösszetételéről elmondható, hogy a 0-14 évesek aránya az állandó népességen belül 
2000 óta folyamatosan csökken. Az aktív korúak, tehát a 15-59 évesek aránya szintén csökkenő 
tendenciát mutat, azonban a 60 év feletti időskorúak aránya fokozatosan növekszik. A száz gyermek 
korúra jutó időskorú aránya az utóbbi bő évtizedben nagymértékben nőtt. Előzőeken felül a 
családmodell átalakult, a 60-as években átlagos 4 fős családmodellt az ezredfordulóra felváltotta egy 
kevesebb, mint 3 fős családmodell.  Mindez az állandó népesség korösszetételével és az öregségi 
mutató értékével összevetve egy öregedő helyi társadalmat mutat és az időskorúak ellátási 
formáinak bővítését igényli, illetve annak finanszírozhatósági kérdéseit veti fel. 

A 2011-es népszámlálási adatok alapján a városban 749 fő vallotta magát nem magyar 
nemzetiségűnek. Közöttük legnagyobb részt a cigányság képviselte, 408 fővel. 

 

Képzettség 

A lakónépesség képzettségéről elmondható, hogy összességében a képzettségi mutatók javultak. Az 
aktív korúakon belül a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya fokozatosan mérséklődik, és 
emellett a felsőfokú végzettségűek aránya az elmúlt évtizedben nőtt. Azaz a magasan képzett 
munkaerő rendelkezésre áll helyben, ezzel megteremtve a lehetőséget a megfelelő ipari környezettel 
rendelkező területre betelepülő vállalkozások számára. A településen jelenleg működő legnagyobb 
foglalkoztatók munkaerőigénye azonban többségében nem a magasan képzetteket célozza meg. A 
legnagyobb foglalkoztatók autóalkatrészeket, kábelt, gyógyszereket gyártanak, melyekhez az egy-egy 
kisebb munkafolyamatok elvégzéséhez van szükség, többségében kézi munkára. A felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők arányának további javulását eredményezheti a felsőfokú oktatási 
intézmény megalapítása Hatvanban. Az oktatás bővítésével a helyi gazdaság igényeit kiszolgáló 
képzett szakember gárda képezhető, ami a foglalkoztatási mutatók javulásához vezet és a város 
népességmegtartó erejét is növelheti az aktív korúak csoportján belül. Az oktatás bővítése mellett az 
oktatás és sport összekapcsolása is segíti a családok Hatvanban tartását. E tekintetben fokozott 
figyelemmel kell lenni a szegény sorsú családokra. Az ezekben a családokban élő gyermekek számára  



 
 

 

a sport lehet az egyetlen kitörési pont, azonban a jelenleg működő tagdíj rendszer ezen családok 
számára megterhelő. 

 

Humán infrastruktúra 

Abban, hogy a várost válassza életteréül valaki, nemcsak a munkalehetőségek játszanak fontos 

szerepet, hanem az elérhető, igénybe vehető szolgáltatások is. A város humán infrastruktúra 

szempontjából jól ellátott. A városban két bölcsőde, hét óvoda, hat általános iskola és öt középiskola 

működik, valamint a négy helyszínen működő Kocsis Albert Zeneiskola (alapfokú művészeti iskola). 

Mind a bölcsődei, mind az óvodai férőhelyek számáról elmondható, hogy nincs kihasználva a 

rendelkezésre álló kapacitás, ami az intézmények fenntartásának problémájához vezethet. Továbbá 

több esetben az intézmények elérhetősége nem megfelelő, mivel nincs elegendő parkolóhely az 

ellátást igénybevevők részére. A hiányos parkolási lehetőség balesetveszélyt jelent mind a 

gyermekek, mind az őket kísérők számára, és a rendezetlen parkolás rontja a városképet.  Az 

épületek állapotának állagmegőrzése fontos. Az általános és középiskolai tanulók száma a 

településen az utóbbi évtizedben csökkent. Az általános iskolai tanulók 16,5% más településről jár be 

Hatvanba. A város vonzó a középiskolai oktatás tekintetében, a nappali tagozatos középiskolai 

tanulók körében a más településről bejárók aránya 2013-ban 61,1% volt, tehát a középiskolai tanulók 

több, mint fele más településről jár át Hatvanba. A település ezeket a bejáró tanulókat szeretné a 

városban tartani, hiszen az élhető településkép kialakításával a várost választhatják majdan (fiatal 

felnőttkori) lakhelyüknek. 2012. évtől nincs önkormányzati kezelésben lévő tartós bentlakásos és 

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. Az üzemeltetést a Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium vette át. A kollégium felújításával, kapacitás bővítésével az ingázók száma 

csökkenhet. Felsőfokú oktatási intézmény jelenleg nem működik a városban. 

A település lakosságának egészségmegőrzése az Albert Schweitzer Kórház részvételével, illetve 

háziorvosi és szakorvosi rendelők révén valósul meg. A kórház térségi szerepkörrel rendelkezik, 

hiszen tartozik hozzá járóbeteg és fekvőbeteg ellátási terület Hatvanon kívül is. A városban 9 db 

felnőtt háziorvosi körzet, 4 db gyermekorvosi körzet és 6 db fogorvosi körzet található. Felnőtt 

háziorvos és gyermekorvosi ügyelet is található a településen. A város lakosságára vetítve 

elmondható, hogy ezer főre 14,5 kórházi ágy jutott 2013-ban. A kórházon az elmúlt években jelentős 

fejlesztések zajlottak és folyamatban vannak ma is. A kórház a település egyik legnagyobb 

foglalkoztatójaként is működik. 

A szociális intézményi ellátottság tekintetében elmondható, hogy az idősek nappali intézményi 
kapacitás kihasználtsága 2013-ban 1.125 ezrelék volt. A kapacitás kihasználtság 2008-ban volt teljes, 
azóta minden évben meghaladja az optimálist. A településen nincs egy idősek ellátást végző 
bentlakásos, komplex szolgáltatást nyújtó intézmény, ami az öregedő társadalmat tekintve probléma. 
A helyben maradt idősek gyermekei sok esetben más városban dolgoznak vagy elvándoroltak a 
településről, így nem tudnak gondoskodni szüleikről. Mind a házi/jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó/tartós bentlakásos, és a nappali 
idősellátásra is mutatkozik igény a városban. 

 

Foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 2001. és 2011. évi népszámlálások adata alapján javult, 

57,8%ról 52,5%ra. A munkanélküliségi ráta 2011-ben 5,1% volt. A munkanélküliek képzettségéről 

elmondható, hogy minden harmadik legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik.  



 
 

 

Korösszetétel szempontjából pedig minden harmadik munkanélküli 45 év feletti.  A tartós 

munkanélküliek (tehát legalább egy éve munkanélküli) aránya 0,8%. A munkanélküliek között nagy a 

cigányság aránya, ugyanis az idősebb korosztály közül sokan az általános iskola elvégzése után rögtön 

munkába álltak, és ez a réteg a rendszerváltás után a munkavállalók csoportjának egyik nagy vesztese 

lett. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya javult, azonban a 2011-es népszámlálás adatai 

alapján a háztartásoknak 36%-a továbbra sem rendelkezik egy foglalkoztatottal sem. Mivel a 

háztartásban élőknek nincs munkajövedelemből származó bevételük, ezért erősen a szociális 

ellátórendszerre szorulnak. Ezen háztartások számának csökkenése hozzájárul a szegregációs mutató 

javulásához is. A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes népességhez viszonyítva 2013. év 

végén 3,4 volt. Ez a mutató 2006 óta rendre alatta marad a járási, megyei járásközponti és országos 

értéknek, ami mind a járáson mind a megyén belül erősíti Hatvan térségi szerepét. A településről 

eljáró foglalkoztatottak aránya a 2011. évi népszámlálás adatai alapján 35,1%. A mutató szerint a 

foglalkoztatottak közül minden harmadik más településen dolgozik. 

A város legnagyobb foglalkoztatói az elektromos szerszámgyártással foglalkozó Robert Bosch Kft. 

4700 fővel, a belföldi és nemzetközi fuvarozással, szállítmányozással, raktározással és logisztikával 

foglalkozó Horváth Rudolf Intertransport Kft. 700 fővel, illetve a Hatvani Kórház és a kábelgyártással 

foglalkozó LKH Leoni Kft. 600-600 fővel. Megjegyzendő, hogy bár ezen foglalkoztatókon felül is 

vannak nagyobb alkalmazotti bázist foglalkoztató cégek, mégis az említett foglalkoztatók közül ha 

egy-egy megszűnteti a hatvani tevékenységét, az komoly kihatással lenne a helyi gazdaságra és a 

foglalkoztatási adatokra. 

Jelenleg van átminősítés alatt egy több, mint 20 ha-os terület ipari parkká. Ennek megvalósulásával a 

jelenleginél több vállalkozás bevonzása lehetséges, új munkahelyek teremtődhetnek, ami lényegesen 

javítana a foglalkoztatási adatokon. A területen kiépített infrastruktúrára van szükség az új cégek 

betelepüléséhez. Magas hozzáadott értékű, magas feldolgozottságú termékek gyártásával foglalkozó 

cégek megjelenése lenne a legkívánatosabb a város számára, akik reális jövedelmet tudnak az 

alkalmazottak részére biztosítani. A szakképzett munkaerő képzése történhet a helyi oktatás 

bővítésével.  

A száz lakosra jutó adófizetők száma az utóbbi évtizedben kismértékben változott, 2012-ben 47,8% 

volt. Az egy lakosra jutó belföldi jövedelem szintjét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a mutató 2000-

től kezdődően dinamikusan nőtt, összességében a 2000. évi szint közel háromszorosára 815.000 Ft-

ra. Azonban a foglalkoztatottak 39%-a alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban dolgozik, ezen  

csoportokban pedig a bérezés elmarad az átlagtól. 

 

Lakásállomány 

A lakónépesség szociális helyzetének áttekintéséhez a foglalkoztatási és jövedelmi viszonyokon felül 

szükséges megvizsgálni a lakásállomány jellemzőit is. Hatvanban az összes lakás száma a 2011. évi 

népszámlálás adatai alapján 8.943 db. Ezen belül a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 

aránya 4,1. Ezen lakásokban élőkről általánosságban elmondható, hogy szociális helyzetük rossz, 

jövedelmi viszonyaik elmaradnak az átlagtól, emiatt a szegregációs folyamatokkal összeköthetőek. A 

Kolóniák településrészen (második legtöbb lakásállománnyal rendelkező városrész), ahol a két 

szegregációval veszélyeztetett terület egység található, ezen lakások aránya a városi aránynak több, 

mint másfélszerese. Az egyszobás lakások aránya 5,6%. A tömbházas lakóépületek közt sok a 

leromlott állapotú. Ezeknek a panelprogramos felújítása részben már elkezdődött. 

 



 
 

Térbeli rétegződés 

A településrészek lehatárolása megtörtént, a város 17 településrészre került felosztásra az alábbiak 
szerint. 

Zagyvától keletre: Belváros, Lakótelepek, Kishatvan, Hegyalja, Szőlőhegy, Keleti Ipari Park, 
Nagygombos, Kisgombos, Görbeér. 

Zagyvától nyugatra: Középhatvan, Újhatvan-Központ, Kertváros, Kolóniák, Nagytelek, Ipari Park, 
Bevásárlóközpont, Vasút. 

A városrészek mindegyikéről elmondható, hogy egyik sem szegregátum (Olyan településrész, ahol a 
népesség száma eléri az 50 főt, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül mutatók értéke 35% feletti.) A 
2011-es népszámlálás adatai alapján a mutató városi szinten 8%. Ettől függetlenül van két olyan 
kisebb terület, melyeken szegregációs folyamat figyelhető meg, ezek kiemelt odafigyelést igényelnek. 
Az egyik ilyen szegregátum az Új utca - Móricz Zsigmond utca - Határ utca által határolt terület, a 
másik szegregátum a Doktay Gyula utca - Móricz Zsigmond utca - Legány Ödön utca - Csók István utca 
által határolt terület. Mindkét egység a Kolóniák városrészben található. 

 

Helyi identitás 

A város épített értékekben, turisztikai látványosságokban nem túlzottan ellátott, így az ide látogatók 

száma sem túl nagy. Nincs kialakult hatvani identitás, hiányoznak a helyi hagyományok és a közösségi 

programokkal megtöltött közösségi terek, színház, mozi. Mindemellett a kulturális élet gazdag, a 

hitélet erős, sok az aktívan működő civil szervezet, ami erősségként kezelendő. A tömegközlekedési 

csomóponti szerep mellett Hatvan a kulturális élet központja is, ami térségi vezető szerepét tovább 

erősíti. A Zagyva folyó által kínált evezős sportok lehetősége színesíti a sportéletet, és összekapcsolja 

a sportéletet az oktatás, utánpótlás nevelés lehetőségével. Mindez a helyi és más településről bejáró 

középiskolások helybentartását, Hatvanba vonzását erősítik, majd a fiatal korosztály betelepülésével, 

Hatvanban történő családalapításával a város lakónépessége növekedhet.  A sport és szabadidő 

tevékenységek kialakításakor az idősödő lakosság speciális igényeit is figyelembe szükséges venni. A 

rendszeres edzés segít időskorban is megőrizni a jó erőnlétet, az aktivitást. Mindehhez azonban 

figyelembe kell venni az időskori fizikai állapotot, a szív és érrendszeri terheltséget. Szükséges növelni 

a város turisztikai potenciálját, és ehhez kapcsolódóan növelni a szálláshelyek számát. A város 

egyetlen szállodája bezárt, csak kisebb szállásadók működnek, összesen 2013-ra a férőhelyek száma 

93-ra csökkent. A meglévő termálvíz lehetőség a gyógyturizmus, egészséges életmódhoz köthető 

szolgáltatásokra épülő turizmus meghonosításához, mely lehetőség jelenleg kihasználatlan. A belső 

identitás erősödése részben a belváros, főtér fejlesztésével megkezdődött (história táblák, egységes 

megjelenés, burkolatok, térbútorok). A továbbiakhoz kulcs lehet a már meglévő Vadászati Múzeumra 

építve a vadászattal, halászattal kapcsolatos programok meghonosítása, illetve az 1949. április 2-i 

Hatvani Csata emlékének megőrzése. A helyi érték védelem alatt álló épületek számát növelni 

szükséges, amihez forrást kell hozzárendelni.  

 

Környezet 

A városi kép egységesítése érdekében kezelni kell az elhagyott, leromlott állapotú épületek és 
területek újrahasznosítását, funkcióval feltöltését (pl. régi Cukorgyár területe, vasútállomás épülete, 
nagygombosi majorság, sóderes bánya). A leromlott tömbházas lakóépületek felújítása is szükséges, 
ami a vizuális környezetterhelés megszűnésén túl az energetikai felújításnak köszönhetően a lakók 
megélhetését is segíti. 



 
 

 

A város megfelelő belvízelvezetése sem megoldott teljesen.  A város egészének megfelelő belvíz 
kezelése a környező települések szempontjából is szükséges. Az utak minőségéről általánosságban 
elmondható, hogy több városrész rendelkezik burkolatlan utakkal, valamint az Óhatvan és Újhatvan 
közti közúti összeköttetés hiányos. Ezen felül az elkészült közművekhez vezető utak állapota sok 
esetben nem megfelelő helyreállítás miatt nem tölti be a funkcióját. A közvilágítás korszerűsítése 
folyamatban van. 

A település öko jellegének erősítése bevonásra kerülhet az oktatás rendszerébe is, így a 
környezettudatos életmód nem csak elméletben létezik. Célszerű bevonni ebbe a folyamatba a 
nagyszámú működő civil szervezetből a környezetvédelemmel, neveléssel foglalkozókat, akikkel az 
önkormányzat hatékony együttműködést alakíthat ki. 

 

Gazdaságfejlesztés 

A legfontosabb célok között szerepel az elvándorlás megakadályozása, amit egy részről a 
lakásgazdálkodás újragondolásán keresztül kívántak elérni. 

Annak ellenére, hogy a korszerű, kis környezetszennyezéssel járó iparágak meghonosodtak a 
településen, az elmúlt éveket figyelembe véve, még továbbra is a mezőgazdasági ágazatban került 
regisztrálásra a vállalkozások kiemelkedő része (22,6 %). Sőt a városban bezárásra került a cukorgyár 
és a konzervgyár is, ami azt engedné feltételezni, hogy a mezőgazdasági termények visszaszorulnak, 
azonban nem ez a tendencia figyelhető meg. Nem feltétlenül a mezőgazdasági nagyvállalkozókat 
sorolhatjuk a mezőgazdasági vállalkozók körébe, hanem az őstermelőket is. Az elmúlt időszakban 
csökkent mind az ipari (2013 már csak 10%), mind a szolgáltató szektorban tevékenykedő (2013-ban 
67,4%-a) vállalkozások aránya.  

A településen a vállalkozási kedv is jónak mondható, hiszen a regisztrált vállalkozások száma 2700 
fölött volt 2013-ban. A vállalkozások több mint 70%-a 9 főnél kevesebb foglalkoztatottal rendelkezik, 
így az is egyértelműen kijelenthető, hogy a nagyobb foglalkoztatók száma csekély a fenti értékhez 
képest. Azonban ha nagy foglalkoztatókról beszélünk, akkor valóban nagy létszámú munkaerő 
bázisról beszélünk, hiszen a Robert Bosch Kft 4700 főt, a Horváth Rudolf Kft. 700 főt, az LKH Leoni Kft 
600 főt foglalkoztat. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a településen a regisztrált 
munkanélküliek száma 2001 óta drasztikusan csökkent. Amennyiben a nagyobb foglalkoztatók 
kivonulnák a településről, a település gazdasága instabillá válna.  

Az ipari park újabb bővítésével elérhető, hogy a munkahelyek száma méginkább növekedjen a 
településen, és a foglalkoztatási ráta még kedvezőbben alakuljon. Annak érdekében, hogy a 
betelepülő vállalkozások számára a munkaerő is megfelelő legyen, a szükséges oktatási feltételek 
megteremtése is kiemelkedően fontos. Itt olyan megállapodások megkötését vesszük lehetőségként 
számba, melyek a helyi középiskolák (szakmunkás és szakképzési lehetőségek) segítségével a pontos 
szükségleteket maghatározva folyhat a képzés (akár a településen jelen levő 5 szakközépiskolával 
karöltve).  

A marasztaló élettér kialakításában és az új munkahelyek teremtésében nemcsak az új ipari terület 
kialakításával vállal szerepet az Önkormányzat, hanem kedvező adópolitikát kialakítva konkrét 
támogatásban is részesíti a vállalatokat, a gazdaságélénkítési program keretében az Országos 
Mikrohitel Program 4,9%-os kamatának 2%-os kamattámogatását adja az önkormányzat.  

A település kedvező képet mutat megközelíthetőség terén is, hiszen mind autópályán, vagy 
főútvonalon, mind vasútvonalon megközelíthető. Kiegészíti a képet tovább az is, hogy a főváros 
közelsége szintén jó hatással van a betelepülni vágyó vállalkozásokra.  

 



 
 

A városban az összes gazdasági besorolású terült (OTÉK alapján) 
összességében a teljes település nagysághoz viszonyítva 7,08%, mezőgazdasági terület pedig 55,08 %. 
Ez utóbbi adat alátámasztja, hogy a településen miért szerepel olyan előkelő helyen a mezőgazdasági 
termelés.  

A településen tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület a Görbeéri-bányatavak 
környezete. Ugyancsak fontos terület és kiemelt oltalom alatt állnak a kunhalmok (Német-halom, 
Sas-halom, Hegyes-halom, Kisbika-halom). De bővelkedik a város helyi jelentőségű védett természeti 
területekben is, így a turizmus kiaknázása akár ezen természeti értékek kiaknázására is épülhet.  

Fontos megemlíteni, hogy a megyei átfogó cél a magas színvonalú és egymással összhangban lévő 
épített és természeti környezet kialakítása és fenntartása. A Hatvan-Gyöngyös-Eger gazdasági tengely 
erősítése szintén nem csak a város számára fontos fejlesztési mag, hanem megyei akarat 
kinyilvánulása is ez.  

 

Önkormányzati feladatellátás 

A településen az Önkormányzat legnagyobb bevételi forrása a helyi adókból származik, főként az 
iparűzési adóból. A kétmilliárd forint körüli összeg nagy része pedig a saját, valamint intézményei 
fenntartására kerül felhasználásra. Az Önkormányzat az országos adósságrendezésnek köszönhetően 
nem rendelkezik hitelállománnyal, aminek köszönhetően a fejlesztési lehetőségek előtt is megnyílt az 
út.  

A kiadások nagy része működési célú (az Önkormányzat és intézményei), de további tetemes 
összegeket fordítanak beruházásokra, felújításokra is, ami 46,7 % a teljes kiadásból.   

Hatvan Város Önkormányzatánál Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság működik, 
Városfejlesztő Társaság nincs. Az önkormányzat hivatali struktúrájában biztosított a fejlesztési 
feladatokhoz szükséges szakemberek foglalkoztatása. 

A városban az önkormányzat által üzemeltett intézmények egy része felújításra, energetikai 
korszerűsítésre szorul. Ennek megfelelően a fejlesztési elképzelések között szerepel többek között a 
Hatvani Százszorszép Óvoda, a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani Napsugár Óvoda, Szent 
Kamill Idősek Otthona, Kodály Zoltán Általános Iskola, Szent István Általános Iskola, valamint a 
Hatvani Bajza József Gimnázium komplex épületenergetikai felújítása (energiahatékonyság, 
energiaracionalizálás) szigetelése, nyílászárócseréje, gépészeti felújítása. Szintén kitűzött cél a 
háziorvosi rendelők és szociális intézmények komplex épületenergetikai felújítása 
(energiahatékonyság, energiaracionalizálás) szigetelése, nyílászárócseréje, gépészeti felújítása.  

A Szociális, gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat irodaépület építése, infrastruktúrájának 
fejlesztése, eszközparkjának kiépítése a rövidtávú tervek között szerepel. Valamint egy új bölcsőde 
fejlesztése is a megvalósítandó projektek részét képezi.  

További önkormányzati fejlesztési elképzelés a fedett tanuszoda, uszoda építése és strand 
fejlesztése, mely szintén önkormányzati intézményként működne tovább.  

A jelenlegi épületeken túl a Hatvani Vízi sportok és Kajakos Központ valamint egy 300-400 fő 
befogadására alkalmas színház és konferencia terem kialakítása is a kitűzött cél. 

A városban nagy hangsúlyt fektet az Önkormányzat is a jelentős számú munkahely megtartására. 
Elősegítik mind a gazdaságfejlesztés eszközeivel, mind az infrastruktúrális fejlesztésekkel. Ahogy azt 
már korábban is említettük, önkormányzati határozatokba gazdaságélénkítési elemek kerültek 
beépítésre, melyeket a gazdaságfejlesztési fejezetben kifejtésre kerültek.  

Közfoglalkoztatás keretében jelenleg (2015. év február hó önkormányzati adatszolgáltatás alapján) 
144 fő foglakoztatása zajlik. 



 
 

 

A település nagy figyelmet fordít a rászorultak segélyezésére. Ennek megfelelően különböző 
támogatási formákkal teszi könnyebbé a hátrányos helyzetűek életét.  

A város minden egyéb közszolgáltatási feladatot maradéktalanul ellát. A városban a közüzemi 
ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 100%-os, valamint a közcsatornahálózatba 
bekapcsolt lakások aránya 2013-ra majdnem 100%-os (97,4%).  

A TeIR Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazásban szereplő adatok 

(2012. évi) alapján a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya közel 100% (99,3%). A 

városi középérték meghaladja az országos (91 %), a megyei járásközpontok (94,6 %), a hatvani járás 

(94 %) értékeit meghaladja.  

Az adott közszolgáltatást a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel kötött Települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására 
vonatkozó közszolgálati megállapodás keretében látja el. A hulladékgazdálkodás korszerűsítését célzó 
fejlesztésben Hatvan vezető szerepet tölt be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

79. ábra Hatvan Város SWOT analízise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HELYZETÉRTÉKELÕ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott 
általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település 
adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető 
hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

1. Jól szervezett, megfelelő infrastruktúrával rendelkező, 

térségi szerepkört betöltő egészségügyi ellátás megléte. 

2. Gondoskodó, egymásra figyelő közösség, sokszínű civil 

élet. 

3. Megfelelő minőségű és mennyiségű humán 

infrastruktúrális szolgáltatások megléte. 

4. Zagyva folyó által kínált sportolási-oktatási potenciál 

megléte.  

5. A sport közösségszervező és –formáló szerepe a 

településen és térségében jelentős. 

6. A településen jelentős termelőkapacitással és 

foglalkoztatási szereppel bíró vállalkozások működnek.  

7. Magas iparűzési adó bevétel. 

8. Helyi kerékpárút hálózat kiépítettsége megfelelő. 

9. Az Önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal. 

10. Környezetszennyező iparágak hiányoznak.  

11. A hulladékgazdálkodás terén térségi funkciót tölt be a 

település.  

 

 

 

ERŐSSÉGEK 

1. Aktív korúak elvándorlása 

2. Időskorúak ellátásának végző intézményi hálózat hiányos 

3. Gyenge városi identitás, hiányzó helyi hagyományok és 

erre épülő rendezvények. Kulturális és művelődési 

infrastruktúra leromlott állapotú és kapacitásai hiányosak. 

4. Funkcióhiányos település 

5. Középiskolások kollégiumi épületállománya nem megfelelő, 

kapacitáshiány jelentkezik 

6. Kis számú turisztikai attrakció, a turisztikai potenciálok 

kihasználatlanok (pl.: Kristálypalota) 

7. TDM szervezet hiánya 

8. Lakótelep, Kolóniák városrészeken a lakóépületek 

infrastruktúrálisan leromlott állapotúak 

9. Hiányos belvízelvezető rendszer 

10. Oktatási, nevelési intézmények kapacitás kihasználatlan 

11. Barnamezős és egyéb kihasználatlan területek megléte 

(Volt cukorgyári terület, Majorság) 

12. Szegregációval érintett települési egységek jelenléte 

13. Óhatvan és Újhatvan közötti összekötő utak hiánya 

14. A megépült elkerülő út nem tölti be funkcióját 

15. A meglévő parkolóhelyek kapacitása nem megfelelő 

16. Túl sok, szerteágazó fejlesztési elképzelés 

 

 

 

GYENGESÉGEK 

BELSŐ TÉNYEZŐK 

1. Elhelyezkedés – közlekedési csomópont, főváros 

közelsége, vasúti és közúti közlekedési csomóponti 

fekvés. 

2. Felsőfokú oktatási intézmény betelepülése (Óbudai 

Egyetem, Semmelweis Egyetem) 

3. A megújuló energiaforrások szerepe felértékelődik az 

energiagazdálkodásban. 

4. Gazdaságfejlesztést célzó Európai Uniós források 

megnyílása.  

5. Jó minőségű termőföld 

6. Termálvíz megléte 

7. A természet közeli turizmus előretörése 

8. Együttműködési igények előretörése a környező 

települések és testvérvárosok részéről 

9. Jó minőségű termőföld nyújtotta lehetőségek  

10. A kialakítandó ipari területre betelepülő vállalkozások 

hatására nő a foglalkoztatottság szintje 

 

 

LEHETŐSÉGEK 

1. A megye további járásközpontjának elszívó hatása erősödik. 

2. Az átmenő forgalom nő, ami nehezíti a városon belüli 

közlekedést, valamint növeli a környezetszennyezést 

3. A társadalom elöregedő 

4. A népesség tovább csökken a természetes fogyás és az 

elvándorlás következtében 

5. Budapest elszívó hatása erősödik 

6. A hazai jogi környezet gyakran változik. 

 

 

VESZÉLYEK 
KÜLSŐ TÉNYEZŐK 



 
 

 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

A település pozitív helyzetképet mutat a foglalkoztatottság terén, hiszen a városban a nyilvántartott 
álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában mindössze 3,4 %, amivel az országos 
6,3-es átlagot jóval alulmúlja. Köszönhető mindez a településen jelenlévő, nagy munkaerő 
kapacitással bíró vállalkozásoknak. Azonban még mindig nagy arányban ingáznak a város lakói a teljes 
foglalkoztatotti arányhoz viszonyítva, több mint 30%-uk a dolgozóknak nem Hatvanban végzik a 
munkájukat. Ahhoz, hogy mind az ingázóknak, mind a jelenleg munkanélkülieknek vonzó városképet 
alakítson ki a település, szükséges az új vállalkozások, a munkaerő-igényes szervezetek 
betelepülésének elősegítése. A jelenleg ipari parki átminősítés alatt álló terület vonzó lehet az új 
betelepülőknek, vagy már meglévő foglalkoztatók kapacitásbővítéséhez. A város kiaknázhatja 
környezeti adottságait, hiszen olyan közlekedési csomópontban fekszik, mely meghatározó a város 
életében, noha a cél, hogy a köztudatban ne csak a kitűnő infrastruktúrális ellátottsága miatt 
szerepeljen a város.  

A város nem mutat egységes képet. A természetes választóvonal (Zagyva folyó) hátrányokkal is jár, 
hiszen igaz a folyó adta kínálta lehetőségekkel a város akár sportközponttá is válhat, a városrészek 
között az összeköttetés nem megfelelően megoldott, a városrészek fejlettségi szintje eltérő.  

 

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

A külső és belső tényezők elemzésének bázisa a már korábban bemutatott SWOT analízis alaptézisei. 
Külső tényezőként a lehetőségeket és veszélyeket mutatjuk be, míg belső tényezőként az erősségeket 
és gyengeségeket.  

A település fejlesztésének külső tényezői egy részről azok a lehetőségek, melyek kiaknázásával a 
város fejlődődést érhet el, és áttételes hatással vannak rá. Ezen lehetőségeket összegyűjtve 
rávilágíthatunk az esetleges kitörési lehetőségekre, melyeket felhasználhatja a település új 
területeken szerezhet gazdasági, társadalmi, szociális előnyöket.  

A település elhelyezkedése szempontjából igen kedvező helyen fekszik, hiszen közel terül el a 
főváros, közlekedési csomópont mind közúti, mind vasúi közlekedés terén. Ezen kedvező adottság 
kihasználása miatt települhetett a városba a Horváth Rudolf Kft. is, amely szállítmányozással 
foglalkozik, és ma Hatvan második legnagyobb foglalkoztatója.  

Általánosságban elmondható, hogy napjainkban felerősödött a természet közeli turizmus szerepe. A 
kirándulni vágyók számára a település megfelelő bázist jelenthet, hiszen a Mátra közelsége vonzóvá 
teheti a várost a természetjárók számára. 

A termálvíz egy olyan természeti adottság, amely kihasználása szintén előnyökkel járhat a város 
számára. A már jelenleg is működő strand számára a gyógyvizet innen nyerik, valamint távlati tervek 
között szerepel olyan geotermikus energia kihasználására szolgáló rendszer kialakítása, mellyel akár a 
középületek fűtését és melegvíz szolgáltatása is megoldható.  

A területen jó minőségű termőföld terül el, így megalapozott az, hogy a legtöbb regisztrált vállalkozás 
a mezőgazdaságban működik. A mezőgazdasági vállalatok felszívhatják a rendelkezésre álló, alapfokú 
képesítéssel rendelkező munkanélküliek egy részét is. 

Mivel a város sok tekintetben vezető szerepet tölt be a térségben, hiszen járásközpont is, a környező 
települések igénylik is Hatvan vezetését. Ide sorolható többek között a hulladék kezelésére vonatkozó 
új társulás megalapítása, melynek vezetője Hatvan, vagy az egészségügyi ellátásban, középiskolai 
képzés, vagy akár a térség kiemelt foglalkoztatásában vállalt meghatározó szerep. A testvérvárosok 
szintén igénylik a Hatvannal való szoros kapcsolat kialakítását.  



 
 

 

A város a megújuló energiaforrások kiaknázását is célul tűzte ki, a napenergia kiaknázásával kívánja a 
közeljövőben megoldani egyes közintézmények energiagazdálkodását. Sőt a napelemparkon 
túlmenően egy napelem gyár létrehozását is tervezik.  

Szintén egy olyan külső tényező, melyre a településnek alig van ráhatása, hogy a kialakítandó új ipari 
területre vállalkozások települjenek be. Ezen vállalkozások pedig újabb munkahelyeket teremthetnek 
a városban.  

Általánosságban elmondható, hogy az Magyarország kiemelt fejlesztési célja a következő ciklusban 
(2014-2020) a gazdaságfejlesztés. Amennyiben olyan megfelelő pályázati felhívások kerülnek 
meghatározásra, melyek a város számára elérhetőek, újabb lehetőséget biztosíthatnak a város 
számára a fejlődésre.  

A településen jelentős termelőkapacitással és foglalkoztatási szereppel bíró vállalkozások működnek. 
Ennek köszönhetően a város iparűzési adóbevétele kiemelkedő a helyi adóbevételek között.  

Külső tényezők közé sorolhatóak azok a veszélyek is, melyekre a településnek nincsen ráhatásuk, 
azonban mégis szembe kell nézniük velük.  

A város fekvéséből adódóan a főváros közelsége miatt egy erőteljes elszívó hatás jelentkezik, de 
nemcsak Budapest, hanem a környező járásközpontok is vonzóak lehetnek a költözni vágyók 
számára. A település népességszáma csökken. A leginkább a településen munkát nem találó, 
magasabb végzettséggel rendelkező és mobilis fiatalabb korosztály hagyja el a várost, ami hatással 
van a település társadalmi és szociális szerkezetére, az ellátórendszerre is. 

A jogi környezet gyakori változás is kedvezőtlen hatással lehet a városra. Hiszen, ha gyakran módosul, 
nem lehet kiszámolni, alapozni rá, ad hoc döntések alapján kell reagálniuk a folyamatokra a 
vállalkozásoknak, nem tudják többek között a fejlesztéseiket előre tervezni. 

Mivel a várost a 3-as főút kettészeli, az egyre nagyobb átmenő forgalom megnehezíti a városon belüli 
közlekedést, sőt a környezetszennyezés tekintetéből is kedvezőtlenül hat a városra a forgalom, 
melynek mérséklésére, megoldására gondot kell fordítani. 

A fenti fejezetek fő megállapítási között szerepelnek, hogy a város korfája elöregedő tendenciát 
mutat. Ezzel együtt a város népességcsökkenés is olyan veszély, mellyel a városnak szembe kell 
néznie.  

Másik két nagy csoportja a városra ható tényezőknek azon belső tényezők, melyek alakításában a 
városnak szerves része van.  

A település jól szervezett, megfelelő infrastruktúrával ellátott, térségi szerepkört ellátó egészségügyi 
ellátással rendelkezik.  

A település gondoskodó, egymásra figyelő közösséget alkot. Ez megmutatkozik a téli időszakban a 
faosztásban, vagy éppen az időskorúak esetében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
kialakításában is. A településen számos szociális intézkedést is végrehajt az önkormányzat, többek 
között tűzifát oszt a rászorulók számára, de számos segélyezési, támogatási tevékenységet is 
végeznek (pl.: első nyelvvizsgához jutás, gyermeknevelési támogatás, stb.).   

A városban sokszínű civil életről lehet beszámolni, ezt igazolja a számos szervezet, mely ténylegesen 
is tevékenykedik a városban.  

A városban a kialakított kerékpárút hálózatnak köszönhetően nemcsak a Zagyva folyó menti 
kerékpáros idegenforgalom élénkülhet fel, hanem a városon belüli, hivatásforgalmi kerékpárutak is 
megkönnyítik az amúgy főútvonal miatt zsúfolt városi közlekedést.  

 



 
 

 

A város fejlett humáninfrastruktúrával rendelkezik, mely mind minőségileg, mind mennyiségileg a 
helyiek igényeit kielégíti, gondolhatunk itt a magas színvonalú általános és középiskolai oktatásra, 
egészségügyi ellátásokra, időskori gondozásra.  

A település környezetszennyező iparágaktól mentes, hiszen a korábban elavult termelési 
módszerekkel dolgozó cukorgyár és konzervgyár bezárta kapuit. A városba települt magas termelési 
kapacitású termelő egységek viszont a modern technológiának és a szigorú szabályozásnak  
köszönhetően, kiemelkedő figyelmet fordítanak a környezetszennyezés megakadályozására.  

A város azonban nem csak erősségekkel rendelkezik, hanem olyan gyengeségekkel is, melyek 
alakításában a település döntő befolyással bír. Ennek megfelelően a jövőben a fejlesztési 
irányvonalak meghatározáskor szükséges figyelembe venni őket.  

Barnamezős és egyéb területek kihasználatlanul állnak, melyek fejlesztése kívánatos lenne a jövőben. 
Többek között ide sorolhatóak a Középhatvanban található volt cukorgyári terület, vagy a 
Nagygombosban fekvő majorsági épült. Ezen területek hasznosítása, fejlesztése, funkcióval való 
megtöltése pozitív hatással lenne a város életére.  

A városban nincs szegregációval érintett teljes városrész, mindössze városrész egységek azok, 
melyeknél a szegregációs folyamatok figyelhetőek meg (Kolóniák városrész bizonyos területei, 
később ismertetésre kerülnek). Ezen egységekre kiemelt figyelmet kell fordítani.  

A város Óhatvanból és Újhatvanból áll, mely részeket a Zagyva folyó választja el egymástól. A két 
városrész között az összeköttetés gyenge. Itt főként infrastruktúrális hiányosságokat figyelhetünk 
meg, hiszen alig ível át híd a folyó fölött. Azonban a kettős központúság néha identitásilag is 
megmutatkozik.  

Az Önkormányzat költségvetése alapján a legtöbb forrást beruházási és fejlesztési célú kiadásokra 
fordítja, valamint működési kiadásokra.  

Az időskorúak ellátását biztosító intézményhálózat a településen hiányos. Nappali elfoglaltságot 
biztosító intézmények jelen vannak a településen, azonban bentlakásos létesítménnyel nem 
rendelkeznek, noha igény mutatkozik rá. 

A városban a helyi identitás gyenge, hiányoznak a helyi hagyományok és az erre épülő rendezvények 
is. A kulturális és művelődési infrastruktúra leromlott állapotú. Hiányoznak azok a közösségi terek, 
melyek alkalmasak a közösségi rendezvények lefolytatására.  

A középiskolai kollégiumok épületállománya nem megfelelő, befogadóképessége alulmúlja az 
igényeket.  

Kisszámú turisztikai attrakcióval rendelkezik a település, az esetlegesen nagyobb érdekeltségre szert 
tevő látványosságok kihasználása nem megoldott (pl.: Kristálypalota). 

TDM szervezet, Tourinform iroda nem működik a településen, melyekkel a turizmus fellendítését 
lehetne elérni.  

A lakóépületek leromlott állapotúak a Lakótelepek városrészben, ahol a panelprogram lehetőséget 
nyújthat a megújulásra, az energetikai korszerűsítésre.  

Hiányos a belvízelvezető rendszer Újhatvan területén, ezen probléma megoldása is sürgető.  

A csökkenő gyereklétszám okozta oktatási, nevelési intézményi kapacitás-hiány alakul ki a városban.  

A korábban megépült elkerülő út nem tölti be szerepét, így továbbra is a városon keresztül magas az 
átmenő forgalom.  

 

 



 
 

 

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

Országosan a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet írja elő, hogy a településeknek koncepciót, stratégiát 
és településrendezési eszközöket kell készíteni. 

Hatvan városának 2009-ben került aktualizálásra az Integrált Városfejlesztési Stratégiája, 2008. évben 
pedig Településfejlesztési Koncepciót alkottak. Azonban az elmúlt időszak változásai, valamint az új 
gazdasági, társadalmi környezet új tanulmányok elkészítésének igényét hívta életre.  

A stratégia megalapozó vizsgálata a TEIR (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer) adatbázisán, továbbá a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2011-es népszámlálási adatain, 
valamint a korábbi és folyamatban lévő városi rendeleteken és helyi koncepciókon, valamint 
programokon alapul.  

 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 

A probléma- és értéktérkép elkészítése során felhasználásra kerültek a megalapozó vizsgálat 

helyzetfeltáró részének megállapításai éppúgy, mint a településen tett helyszíni bejárás tapasztalatai, 

illetve a tervezés során megrendezett szóbeli konzultáción (work-shopon) elhangzottak. A problémák 

és értékek felsorolása településrész (-egység)enként történik.  

 

30. sz. táblázat: Problématérkép/értéktérkép 

Településrész Problémák Értékek 

Belváros 

Zsúfolt, nem megfelelő parkolók Műemlékek, építészeti értékek 

Közlekedési és útproblémák Kulturális és egyházi központ 

Nem megfelelő állapotú közösségi terek Rehabilitált/megújított városi terek 

  Magas színvonalú oktatást biztosító intézmény 

  
Kikapcsolódást, idegenforgalmat képviselő 
létesítmények, adottságok 

  Magas színvonalú szolgáltatások ellátottság adott 

Lakótelepek 

Épületállomány egy részének leromlott állapota Kulturális és egyházi központ 

Felújításra szoruló lakótömbök Magas színvonalú oktatást biztosító intézmény 

Nem megfelelő állapotú közösségi terek Sportlétesítmény által kínált lehetőségek 

Kishatvan 
Közlekedési és útproblémák Magas színvonalú oktatást biztosító intézmény 

Szennyvízelvezetés megoldatlansága Kiváló minőségű termőtalaj 

Hegyalja 

Közlekedési és útproblémák Magas színvonalú oktatást biztosító intézmény 

Felújításra szoruló lakótömbök Magas színvonalú szolgáltatások ellátottság adott 

Csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága   

Szennyvízelvezetés megoldatlansága   

Szőlőhegy 

Közlekedési és útproblémák 
Fejlesztési lakóterületei jó környezeti 
adottságokkal rendelkeznek 

Csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága   

Kihasználatlan barnamezős területek   

Szennyvízelvezetés megoldatlansága   

Keleti Ipari Park Csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága Magas hozzáadott értéket képviselő ipar jelenléte 



 
 

Szennyvízelvezetés megoldatlansága   

Nagygombos 

Közlekedési és útproblémák Műemlékek, építészeti értékek 

Épületállomány egy részének leromlott állapota Kiváló minőségű termőtalaj 

Szolgáltatásokkal való gyengébb ellátottság   

Kihasználatlan barnamezős területek   

Szennyvízelvezetés megoldatlansága   

Kisgombos 

Csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága 
Kikapcsolódást, idegenforgalmat képviselő 
létesítmények, adottságok 

Kihasználatlan barnamezős területek Védett természeti terület 

Szennyvízelvezetés megoldatlansága Kiváló minőségű termőtalaj 

Görbeér 
Csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága 

Kikapcsolódást, idegenforgalmat képviselő 
létesítmények, adottságok 

Szennyvízelvezetés megoldatlansága Védett természeti terület 

Középhatvan 

Közlekedési és útproblémák Műemlékek, építészeti értékek 

Szolgáltatásokkal való gyengébb ellátottság Sportlétesítmény által kínált lehetőségek 

Kihasználatlan barnamezős területek 
Kikapcsolódást, idegenforgalmat képviselő 
létesítmények, adottságok 

  Helyi védelem alatt álló állomány 

Újhatvan-
Központ 

Zsúfolt, nem megfelelő parkolók Kulturális és egyházi központ 

Közlekedési és útproblémák Magas színvonalú oktatást biztosító intézmény 

Nem megfelelő állapotú közösségi terek 
Vasút/közút közelségéből adódó kiváló logisztikai 
lehetőség 

  
Kikapcsolódást, idegenforgalmat képviselő 
létesítmények, adottságok 

  Kiváló minőségű termőtalaj 

Kertváros 
Közlekedési és útproblémák Magas színvonalú oktatást biztosító intézmény 

Szennyvízelvezetés megoldatlansága Magas színvonalú szolgáltatások ellátottság adott 

Kolóniák 

Közlekedési és útproblémák Magas színvonalú oktatást biztosító intézmény 

Szolgáltatásokkal való gyengébb ellátottság   

Szennyvízelvezetés megoldatlansága   

Nagytelek 

Közlekedési és útproblémák   

Szolgáltatásokkal való gyengébb ellátottság   

Szennyvízelvezetés megoldatlansága   

Ipari Park 

Közlekedési és útproblémák Magas hozzáadott értéket képviselő ipar jelenléte 

Szolgáltatásokkal való gyengébb ellátottság 
Vasút/közút közelségéből adódó kiváló logisztikai 
lehetőség 

Bevásárlóközpont Közlekedési és útproblémák Magas színvonalú szolgáltatások ellátottság adott 

Vasút 

Épületállomány egy részének leromlott állapota Műemlékek, építészeti értékek 

Kihasználatlan barnamezős területek 
Vasút/közút közelségéből adódó kiváló logisztikai 
lehetőség 

 

 

 

 



 
 

 

81. sz. ábra: Hatvan város problématérképe 

 

Forrás: Hatvan város IVS (2009) és saját szerkesztés 

82. sz. ábra: Hatvan város értéktérképe 

 

Forrás: Hatvan város IVS (2009) és saját szerkesztés 

 



 
 

 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a 
lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

A település nagyszámú része egységekre tagolódik, összesen 17 részegységről beszélhetünk.  

Zagyvától keletre: 

Belváros, Lakótelepek, Kishatvan, Hegyalja, Szőlőhegy, Keleti Ipari Park, Nagygombos, Kisgombos, 
Görbeér 

Zagyvától nyugatra: 

Középhatvan, Újhatvan-Központ, Kertváros, Kolóniák, Nagytelek, Ipari park, Bevásárlóközpont, Vasút  

A városrészek nem rendelkeznek önálló jogalanyisággal, mindössze földrajzi, természeti adottságokat 
figyelembe véve kerültek lehatárolásra. A lehatárolás már a 2009-ban aktualizált IVS-ben is így jelent 
meg, így célszerű ennek a mentén haladni jelen dokumentum elkészítésekor is.  

Hatvan városrészi adatait és ezek elemzését a Megalapozó vizsgálat 1.7.2. pontja tartalmazza.  

 

836. sz. ábra: Hatvan városrészei 

 

 

Forrás: Hatvan Város Integrál Városfejlesztési Stratégiája (2009) Készítette: VÁTI Városépítési Kft. 

 

Belváros: A település központjaként működik, mely a városi intézményeken kívül műemléki 

környezettel is rendelkezik. A legtöbb működő vállalkozás, a legtöbb kiskereskedelmi üzlet, a legtöbb 

vendéglátóhely itt összpontosul, ez a településrész a város gazdasági súlypontja.  



 
 

 

A városrész utcák általi lehatárolása: Dózsa tér, Honvéd út, Újélet út, Köztársaság út, Zagyva partja, 

Nádasdy Tamás út, Petőfi Sándor út és tér, Nagy Sándor út, Balassi Bálint út, Ifjúság útja, Kastélykert 

út 

Lakótelepek: A Kolóniák utáni legsűrűbben lakott rész, ennek megfelelően jellemző rá az alapfokú 

oktatási intézmények és kereskedelmi egységek sűrűsödése, mint ahogy a legtöbb lakás is ezen a 

településrészen található. Az összes működő vállalkozásnak kb. 8%-a található itt.  

A városrész utcák általi lehatárolása: Tabán út, Ratkó József út, Horváth Mihály út, Kazinczy út, 

Szabadság út, Dózsa tér, Nádasdy Tamás út 

Kishatvan: Hatvan városának központ melletti elhelyezkedésű, falusias jellegű területe. Gazdasági 

szempontból előnyös tulajdonságokkal rendelkezik: a városrészek közül a második helyen áll a 

működő vállalkozások számát tekintve.  

A városrész utcák általi lehatárolása: Tabán út, Ratkó József út, Horváth Mihály út, Hatvan 

külterülete, Zagyva partja, Újélet útja 

Hegyalja: A központ közeli városrész a negyedik legnagyobb lakosszámmal rendelkezik. Részben vasút 

határolja, valamint a Kastélykert megmaradt zöld felülete tarkítja képét.  

A városrész utcák általi lehatárolása: Szabadság út, Petőfi Sándor út, Petőfi Sándor tér, Balassi Bálint 

út, Ifjúság útja, Kastélykert út, Zagyva partja, Vas Gereben út, Hegyalja út, Horváth Mihály út, 

Kazinczy út 

Szőlőhegy: Hatvan magaslatának, a Szőlőhegynek a területe. Fejlesztési lakóterületei jó környezeti 

adottságokkal rendelkeznek, az elképzelések alapján Hatvan „Rózsadomb”-jává válhat. Ebben a 

településrészben mutathatók ki a legnagyobb társadalmi különbségek. 

A városrész utcák általi lehatárolása: Hegyalja út, Balassi Bálint út, Peresi út, Hatvan külterülete 

Keleti Ipari Park: A terület az elkerülő úthoz kapcsolódó fejlesztési terület. Az autópálya közelsége 

miatt kedvező fekvésű, ám a közművesítés hiányos. Viszont mivel nagy a kereslet a Budapest közeli 

ipari területekre, a fekvése kiváló.  

A városrész utcák általi lehatárolása: Hegyalja út, Balassi Bálint út, Peresi út, Hatvan külterülete 

Nagygombos: A volt Grassalkovich uradalmi major területe. Természeti (Zagyva folyó, Mátra első 

dombvonulatának közelsége) és művi értékek (műemlékek) találhatóak itt. A központhoz közeli, 

mégis szeparált elhelyezkedésű terület, melynek a közlekedési kapcsolatai megfelelőek.  

A városrész utcák általi lehatárolása: Balassi Bálint út, Gesztenyefa sor, Zagyva part, Pécsi Sándor út 

Kisgombos: Bányászathoz (homok) és mezőgazdasághoz kötődő majorság, értékes természeti 

területtel. Jelentősége csekély mind működő vállalkozásait (1 db), mind lakónépességét (31fő) nézve.  

A városrész utcák általi lehatárolása: Kisgombos major, Major út 

Görbeér: Értékes természeti területekkel rendelkezik, igaz tavai mesterségesen jöttek létre, ennek 

ellenére környezet szép. Jelentősége csekély mind működő vállalkozásait (1 db), mind 

lakónépességét (24fő) nézve, viszont anyagnyerő helyként fontos kavics kitermelőhelynek számít. 

A városrész utcák általi lehatárolása: Sóderos út, 32. sz. főútvonal, tó út, Hatvan külterülete, Görbe 

utca 



 
 

 

Középhatvan: Hatvan „ökofolyosója”, a Zagyva és vasút által közrezárt, fizikai elhelyezkedésénél 

fogva központi szerepre predesztinált, döntően barnamezős terület. Szinte korlátlan fejlesztése 

helyszínt nyújt a város számára.  

A városrész utcák általi lehatárolása: Vasútvonal, Boldogi út, Hatvan külterülete, Zagyva part, 

Hősmagyar út 

Újhatvan-Központ: A városrészt a közösségi terek hiánya jellemezi, annak ellenére, hogy ezt tartják a 

város másik központjának. A vasút közelsége miatt területének nagyobbik fele a vasút 

kompetenciájába tartozik.  

A városrész utcák általi lehatárolása: Vasútvonal, Vasút út, Bajcsy-Zsilinszky út, Gábor Áron út 

Kertváros: A város 3. legnagyobb népességszámú része 3.593 fővel. Gazdaságilag látszólagos 

kertvárosi képe ellenére igen meghatározó a város életében, a KKV-k otthona. A városban alapvetően 

jó presztizsű környékként tartják nyilván.  

A városrész utcák általi lehatárolása: Rákóczi út, Esze Tamás út, Forgács Simon út, Kölcsey Ferenc út, 

Május 1. út, Szapári út, Bercsényi út, József Attila út, Mészáros Lázár út, Gábor Áron út, Liszt Ferenc 

út, Bibó István út 

Kolóniák: A vasút felépülését követően épült ki, már 4.607 fővel a legnagyobb lakosszámú városrész. 

A lakóépületekhez tartozó kisebb telkek fenntartása akár munka mellett is megoldható.  

A városrész utcák általi lehatárolása: Vasútvonal, Strandfürdő, Nagyteleki út, Turai út, Rákóczi út, 

Bajcsy-Zsilinszky út, Vasút út, Utász út, Thököly út 

Nagytelek: Volt Cukorgyári uradalmi major. Akár tartaléktelekként is tekinthető a nagyobb 

kiterjedésű lakóterületek mellett.  

A városrész utcák általi lehatárolása: Kartal-völgyi patak, Turai út, Nagyteleki út, Strandfürdő 

Ipari Park: 1998-ban kapta meg az ipari park címet, a Robert Bosch Elektronikai Kft. betelepüléséhez 

köthetően kialakított iparterület. Kis lakosszámú terület, 28 fő a lakónépessége. Hatvan fejlődésének 

alapját képezi a gazdasági vállalkozások jelenléte. A 10 legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozás közül 

5 itt található meg.  

A városrész utcák általi lehatárolása: Robert Bosch út, Bercsényi út, Szapári út, Május 1. út, Kölcsey 

Ferenc út, Forgács Simon út, Esze Tamás út, Rákóczi út 

Bevásárlóközpont: Az M3-as autópálya – 21-es főút menti nagybevásárló áruházak (Tesco, Aldi stb) 
zöldmezős beruházására tervezett terület. A lakónépesség száma 3. 

A városrész utcák általi lehatárolása: Bercsényi út, Bibó István út, Liszt Ferenc út, E71. sz. út 

Vasút: A város központjában található terület a MÁV tulajdonában vagy kezelésében áll, vasútüzemi 

területek összessége. Jelentős része barnamezős, alulhasznosított terület, fejlesztésre alkalmas. 

Lakosszáma 7 fő, a foglalkoztatottak (60%) mindegyike alacsony presztízsű csoportban van 

foglalkoztatva. 

A városrész utcák általi lehatárolása: Boldogi út, Utász út, Huszár út, Vasút út, Rákóczi út, Vasútvonal 

 

 

 



 
 

 

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

A szegregációs mutatónak nevezzük, amikor a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül értéke az 
érintett területen 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt.  

Ahogy azt már korábban is jeleztük a városban szegregátummal érintett városrész nincs, azonban 
bizonyos szegregációs folyamatok figyelhetők meg néhány városrész kisebb egységein belül. Az egyik 
ilyen szegregátum az Új utca - Móricz Zsigmond utca - Határ utca által határolt terület a Kolóniák 
városrészben, a másik szegregátum a Doktay Gyula utca - Móricz Zsigmond utca - Legány Ödön utca - 
Csók István utca által határolt terület szintén a Kolóniák városrészben.  

A fenti területeken a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül aránya eléri a 35%-ot és a 
területen élő népesség száma eléri az 50 főt. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
aránya magas, míg a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában viszont az 
első esetben nulla, második esetben 4,2 %.  

Az alacsony komfortfokozatú lakások állománya az 1. szegregátum esetében kiugróan magas 20 %, 
valamint magas a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül; valamint magas a munkanélküliek aránya is mindkét szegregációval érintett egységben. 

 

31. sz. táblázat: A szegregációs mutató értéke az érintett területen 35% feletti és a területen élő 
népesség száma eléri az 50 főt 

Mutató megnevezése 
Hatvan 

összesen* 

1. szegregátum 
(Új utca – Móricz 
Zsigmond utca – 

Határ utca) 

2. szegregátum 
(Doktay Gyula 
utca – Móricz 

Zsigmond utca – 
Legány Ödön 
utca – Csók 
István utca) 

Lakónépesség száma 20519 60 68 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,5 35,0 16,2 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,6 60,0 63,2 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,9 5,0 20,6 

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

12,9 58,3 53,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 17,4 0,0 4,2 

Lakásállomány (db) 8943 15 24 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 5,2 20,0 4,2 

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

34,1 63,9 67,4 



 
 

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

8,0 44,4 51,2 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 60,7 34,2 32,6 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,0 25,0 47,8 

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

20720     

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 
aránya 

39,0 69,2 53,3 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 52,5 71,7 72,1 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 10,7 23,5 21,1 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya) 

5,5 17,6 15,8 

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

4,1 8,3 4,3 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,6 25,0 0,0 

Forrás: KSH 

A fenti területeken a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül aránya eléri a 35%-ot és a 
területen élő népesség száma eléri az 50 főt.  

A fenti területek kiemelt figyelmet igénylenek, hogy a szegregátumokban élők helyzete, 
életkörülményei javuljanak, illetve más, szegregációval veszélyeztetett területek ne váljanak valódi 
szegregátumokká.  

84. sz. ábra: 1. szegregátum Hatvanban 

 

Forrás: KSH 



 
 

 

85. sz. ábra: 2. szegregátum Hatvanban 

 

Forrás: KSH 

 

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

A városban több olyan terület is található, melyek beavatkozást igényelnek. A középhatvani 
városrészben található volt cukorgyári terület teljes majorsággal együtt kihasználatlanul áll. Ehhez 
hasonlóan, parlagon hever a volt Grassalkovics majorság területe is (Nagygombos), mely fejlesztési 
koncepciók megvalósításának szolgálhatna felületet.  

 

A városban az alábbi akcióterületek kerültek meghatározásra: 

1. Óhatvan 

1.1  Városháza tömbje (Városháza, Piac, Színház, Könyvtár, Testvérvárosok Háza) 

1.2  Kórház, Idősek Otthona 

 1.3 Egészségcentrum 

1.5  Történelmi városmag (Kastély, Múzeum, Templom, Plébánia, Kerített város) 

1.5  Közlakáséíptési program 

2. Középhatvan 

2.1  Kalandpark, Állatbemutató 

2.2  Népliget és környezete (Sport és szabadidő központ – tó, szálloda, sportpályák) 

 



 
 

2.3  Ökocentrum (Passzívház, Rendezvénycsarnok, Napelempark, 
Ökofőutca) 

2.4  Katasztrófavédelmi Központ 

1.6  Közparkok 

3. Újhatvan 

3.1  Városrészi Alközpont 

3.2  Strand és környezete (Termál és élménypark, Versenyuszoda, Szálloda) 

3.3  Ipari Park és Logisztikai Központ 

4. Déli terület 

4.1  HEKK 

5. Nagygombos (Major, Felsőfokú képzés, Vállalkozási terület, Kórház utca, Huszárlakások) 

6. Kelti szektor 

6.1  Vállalkozási terület 

6.2  Hulladék-központ 

7. Műszaki infrastruktúra 

7.1 Elkerülő utak 

7.2 Kerékpárutak (Regionális, Lokális) 

7.3 Vasút (Pályaudvar, P+R)  

7.4 Csellengő (P+R, Sétálóutcák) 

7.5 Ár-, belvízrendezés  

8. Egyéb 

8.1 Csörsz-árok 

8.2 Temetők 

8.3 Zagyva 

8.4 Területátcsatolások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

86.sz. ábra: Akcióterületek Hatvanban a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan 

 

Forrás: Városi adatszolgáltatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Függelék 

A 2007-2013-ban nyertes pályázatok megvalósulása Hatvanban  

Projekt megnevezése 
Megvalósulás 

(Igen/nem/Részben/Folyamatban) 

KEOP 1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
továbbfejlesztése 

folyamatban 
Hatvan 

HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS 
FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS  

Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése  

KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése 

folyamatban 
Hatvan 

HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS 
FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS  

Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel  

KEOP 1.2.0/2F/09 Szennyvízelvezetés és tisztítás 

lezárult, fenntartási időszak 

Hatvan 

Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás  

Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes 
kiépítése  

TÁMOP 6.1.2/A-09/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok 

lezárult 
Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzat  

Egészségszivárvány - egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Intézményben  

TÁMOP 6.1.2/A-09/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok 

lezárult 
Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzat  

Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános 
Iskolában  

ÉMOP 3.2.1/F-10 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója 

megvalósult, lezárása folyamatban 
Hatvan 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségő vízvédelmi 
rendszereinek rekonstrukciója - Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme  

ÉMOP 3.2.1/D-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése 

lezárult, fenntartási időszak 
Hatvan 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése  

TÁMOP 3.1.3-11/2 A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) 

megvalósult, lezárása folyamatban 
Hatvan 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
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"Törődés az emberiséggel és annak sorsával - ez álljon az érdeklődése 
középpontjában minden technikai erőfeszítésnek. (Einstein)"  

ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg 
szakellátás fejlesztése 

megvalósult, lezárása folyamatban Hatvan 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani városrészben  

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása korszerűsítése 

lezárult, fenntartási időszak 
Hatvan 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

Hatvan, Kossuth Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola épületenergetikai 
fejlesztése  

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása korszerűsítése 

részben, ráemelés 
Hatvan 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése  

KEOP 5.5.0/B/12 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

megvalósult, lezárása folyamatban 

Hatvan 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

Hatvan-Újhatvani Római Katólikus Általános Iskola, Vörösmarty óvoda és 
Csicsergő óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva  

ÉMOP 4.2.1/B-12 Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 

megvalósult, lezárása folyamatban 
Hatvan 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi szolgálat- Bölcsődefejlesztés Hatvan 
városban  

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 

megvalósult, lezárása folyamatban 

Hatvan 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

A Hatvani 5.sz. Általános iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-
2014-4.10.0./N azonosítászámú pályázat keretében  

KEOP 5.5.0/K/14 Közvilágítás energiatakarékos átalakítása 

lezárult, fenntartási időszak 
Hatvan 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

Hatvan Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása  

ÁROP 1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban 

folyamatban Hatvan 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hatvani járásban  

TIOP 1.2.1.A-15/1 Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása 

folyamatban Hatvan 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

"Paletta - Szín és tér Hatvan szívében"  

ÉMOP 3.2.1/B Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása 

lezárult, fenntartási időszak Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata  
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Boldog, Ecséd, Hatvan, Lőrinci, Rózsaszentmárton állatihulladék-emésztő 
vermek (dögkutak) rekultivációja  

KEOP 7.1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás 

lezárult 
Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata  

Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése  

ÉMOP 3.1.2/A Funkcióbővítő település rehabilitáció 

lezárult 

Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata  

Helyi közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése - Hatvani autóbusz-
pályaudvar építés ÉMOP-2007-3.1.2.  

TÁMOP 3.2.3-08/2 "Építő közösségek" - közművelődési intézmények az egész 
életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális 

tanulás szolgálatában 
lezárult, fenntartási időszak 

Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata  

"MÁS-KÉPp 60" - Esély a tanuláshoz, csatlakozás a jövőhöz Hatvanban  

ÉMOP 3.2.1/B-2f Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása 

lezárult, fenntartási időszak 

Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata  

Boldog, Ecséd, Hatvan, Lőrinci, Rózsaszentmárton állatihulladék-emésztő 
vermek (dögkutak) rekultivációja  

ÉMOP 3.1.2/B-09 Kistérségek központi településeinek közlekedés fejlesztése 

lezárult, fenntartási időszak 
Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata  

Hatvani északi tehermentesítő út III. szakasz építése  

ÉMOP 3.1.2/A-2f Funkcióbővítő település rehabilitáció 

lezárult, fenntartási időszak 

Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata  

Helyi közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése - Hatvani autóbusz-
pályaudvar építése  

KEOP 2.2.3/A/09 Ivóvízbázis-védelem - Üzemelő, sérülékeny vízbázisok 
diagnosztikai vizsgálata 

lezárult, fenntartási időszak Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata  

Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata  

ÉMOP 2.1.1/A-12-k2 Kiemelt turisztikai termék - és attrakciók fejlesztése 

folyamatban 
Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata  

"Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén"  

ÁROP 1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő 
önkormányzatok számára 

folyamatban Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata  

Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál  

KEOP 7.9.0/12 Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. 
tervezési időszakra 

lezárult Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata  

Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában  

KEOP 6.5.0/14 Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában folyamatban 

Hatvan 
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Hatvan Város Önkormányzata  

Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában  

TIOP 1.2.3-11/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-
fejlesztése - "Tudásdepó Expressz" 

lezárult, fenntartási időszak Hatvan 

HATVAN VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

Informatikai fejlesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtárban  

ÉMOP 2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 

lezárult, fenntartási időszak 

Hatvan 

HATVAN VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

„Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése”  

TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok - lokális színterek 

lezárult, fenntartási időszak 
Hatvan 

HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

Egészségre nevelő és szamléletformáló életmód programok Hatvan Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában  

ÉMOP 4.3.1/2/2F Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és 
infrastruktúrájának fejlesztése 

lezárult, fenntartási időszak 
Hatvan 

Heves Megyei Önkormányzat  

"Tartalomhoz a forma" - Korszerű oktatási környezet kialakítása az 
esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József 

Gimnázium és Szakközépiskolában.  

Készült a www.szechenyi2020.hu és önkormányzati információk alapján. 
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2/2015. (I. 30.) Önkormányzati rendeletekkel módosított 7/2014. (II. 14.) Önkormányzati 
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rendeletekkel módosított 19/2011. (IV. 1.) Önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00145/pdf/EPA00035_upsz_2011_01-05_320-326.pdf_
http://hatvan.hu/hirek/Valtoznak_a_szocialis_ellatasok/1/115/620
http://profivofely.hu/hatvan/templomok


 
 

11. Hatvan Város Önkormányzata Képviselőt-Testületének 

44/2007/X.26./, 69/2008./X.31./, 27/2009./V.29./, 40/2011./IX.15./, 26/2012./IV.27./, 

67/2012./XI.30./, 16/2014./IV.25./ rendeletekkel módosított 37/2007./IX.28./ rendelete Az 

Önkormányzati piacok működéséről 

12. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 48/2004./X.29./, 64/2004./XII. 17./, 

20/2005./V. 27./, 30/2005./VIII. 26./, 2/2006./I.27./, 4/2007./I.26./, 21/2007./IV.27./, 

57/2007./XII.14./, 16/2008./III.28./, 27/2008./IV.25./, 41/2008./VI.27./, 21/2009./V.4./, 
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67/2012./XI.30./, 72/2012./XII.14./, 7/2013./II.15./ Önkormányzati Rendeletekkel módosított 

40/2004./VIII.27./ Rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról 

13. Hatvan Város Környezetvédelmi Programja 

14. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 17/2008./III.28./ Rendelettel 

módosított 10/2003./II.28./ Rendelete a Hulladékgazdálkodási tervről; Hatvan Város 

Önkormányzata Képviselő-Tesületének 64/2004./XII.17./, 40/2006./XII.01./, 56/2007./XI.30./, 

28/2008./IV.25./, 83/2008./XII.19./, 32/2009./VI.26./, 65/2009./XII.18./, 46/2010./XII.17./, 

58/2011./XII.16./, 26/2012./IV.27./, 67/2012./XI. 30./, 73/2012./XII.14./, 13/2013./III.29./, 

47/2014./XII.12./ Rendeletekkel módosított 20/2004. /III.26./ Rendelete A települési 

folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról 

15. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 48/2004./X.29./, 64/2004./XII. 17./, 

20/2005./V. 27./, 30/2005./VIII. 26./, 2/2006./I.27./, 4/2007./I.26./, 21/2007./IV.27./, 

57/2007./XII.14./, 16/2008./III.28./, 27/2008./IV.25./, 41/2008./VI.27./, 21/2009./V.4./, 

29/2009./VI.19./, 30/2009./VI.26./, 16/2010./VI.25./, 34/2010./X.29./, 10/2011./II.25./, 

59/2011./XII.16./, 1/2012./I.27./, 26/2012./IV.27./, 30/2012./IV.27./, 37/2012./VI.1./, 

67/2012./XI.30./, 72/2012./XII.14./, 7/2013./II.15./ Önkormányzati Rendeletekkel módosított 

40/2004./VIII.27./ Rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról 

 


