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BEVEZETÉS 

A Belügyminisztérium mint Ajánlatkérő által kiírt Vállalkozási szerződés Integrált 
Településfejlesztési Stratégiák elkészítésére című közbeszerzési eljárás keretében 
került kiválasztásra az Észak-Magyarország régió területén a járási székhelyek – 
így Hatvan Város – Integrált Településfejlesztési Stratégiájának a készítője. A 
tervezés az Európai Unio finanszírozásában, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az „Észak-Magyarországi Operatív Program – Fenntartható 
településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési 
Stratégiák kidolgozása” című, ÉMOP-6.2.1 technikai segítségnyújtás forrásból 
valósul meg.  

Hatvan Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatáról szóló, 
a Belügyminisztériummal kötött ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú 
együttműködési megállapodás utólagos tudomásulvétele mellett Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete döntött Hatvan Város Településfejlesztési 
Koncepciójának felülvizsgálatáról.  

Hatvan Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: az ITS) 
kidolgozása a Megalapozó vizsgálat elkészítésével indult. Tekintettel arra, hogy ez 
a dokumentáció jelen Településfejlesztési Koncepció (továbbiakban: a Koncepció) 
készítőinek rendelkezésére állt, számukra már nem egy teljes körű megalapozó 
vizsgálat kidolgozása volt a feladat, hanem csak azoknak a munkarészeknek a 
részletesebb kifejtése, amelyeket az ITS anyaga nem kellő mélységben tárgyalt. 
Jelen dokumentáció az ITS Megalapozó vizsgálatával együtt alkot egészet, 
miközben fejezetei önmagukban is értelmezhetők, követhetők.  

Jelen anyag elkészítésénél törekedtünk a teljességre, az elemzések kiválasztásánál 
a koncepcionális döntéseket segítő adatok feldolgozására helyeztük a 
hangsúlyokat. A munka az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet (továbbiakban: az Eljr.) 
eljárásrendjének megfelelően az Eljr. 30.§ (1) bekezdése szerinti előzetes 
tájékozatók kiküldésével indult. Az Eljr. 30.§ (1) c) pontja szerinti, a Központi 
Statisztikai Hivatalnak történő adatküldésre nem kellett sort keríteni, mivel a 
szegregációszűrést, valamint a településrészek helyzetelemzéséhez szükséges 
adatokat az ITS készítői számára a Belügyminisztérium már biztosította. 

A Koncepció igazodási pontjai biztosítására a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az 
országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével 
kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az 
eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm.rendelet 1. 
mellékletében szereplő államigazgatási szervektől, továbbá az elektronikus 
hírközlési szolgáltatóktól a rendelkezésükre álló adatokat beszereztük.  

A kapott adatokat, valamint a Város által rendelkezésünkre bocsátott, állami 
alapadatokat tartalmazó, legfrissebb alaptérképet térinformatikai elemzésnek 
vetettük alá. Ezek felhasználásával készültek a továbbiakban szereplő térképek. 
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A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

Domborzati viszonyok 

A település déli, illetve nyugati részére közel sík, illetve enyhén lejtős terepfelszín 
jellemző. A külterület déli részén 115 m, míg a nyugati részén 130 m körüli 
magassági értékek figyelhetőek meg. A település északi része magasabban 
helyezkedik el, a Gombos dűlő területére 200 m körüli magassági értékek 
jellemzőek. A belterülettől északra lévő, zártkerti fekvésű területek 180 m körüli 
magasságban helyezkednek el. A település domborzati viszonyai a fejezethez 
tartozó „Domborzati viszonyok” ábrán tekinthető meg. 

A lejtésviszonyok vizsgálata során a lejtőket az alábbiak szerint csoportosítottuk: 

Lejtés (%) Minősítés Megjegyzés 
<5  sík erózió hatása nem jellemző 
5-12 enyhén lejtős gépesítési, sáncolási határ 
12-17 lejtős speciális szántást igényel 
17-25 enyhén meredek a szántóföldi művelés határa 
>25 meredek szántóföldként nem művelhető 
Forrás: Digitális Tankönyvtár - Térinformatika 11., Interpoláció és domborzatmodellezés - Márkus 

Béla (2010) - Nyugat-magyarországi Egyetem - 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TEI11/ch01s04.html 

Az 1:10.000 léptékű topográfiai térkép szerint a külterület délkeleti részén a 
szintvonalak sűrűsödése látható, 100 m-es távolságon 5-10 m-es 
magasságkülönbségek figyelhetőek meg. A szintvonalak további sűrűsödése a 
település északi részére jellemző, ahol találhatóak lejtős, enyhén meredek, illetve 
alacsony kiterjedésben meredek lejtésű területek. A külterület keleti részére 
egyenletes terepfelszín jellemző. A település lejtésviszonyai a fejezethez tartozó 
„Lejtésviszonyok” ábrán tekinthető meg. 

A domborzati viszonyok a külterület döntő többségén lehetővé teszik a 
szántóföldként való hasznosítást. Az északi, illetve déli részen helyenként 
előforduló meredek lejtők szántóföldként történő hasznosítása maga után vonhatja 
az erózióveszély kialakulását. Az enyhén meredek, illetve meredek lejtők esetében 
indokolt lehet a gyümölcstermesztés végzése, mivel a gyümölcs kultúrákban 
termesztett fás szárú növényfajok mérséklik az erózióveszély kialakulását. A 
topográfiai térkép, illetve a legfrissebb földhivatali alaptérkép is jelöl 
gyümölcstermő területeket a külterület déli és északi részén, melyek bővítéseként 
elképzelhető a meredek lejtésű területeken további gyümölcsösök kialakítása. 

A domborzati adatok vizsgálatát az ASTER digitális terepmodell (ASTER GLOBAL 
DEM), illetve az 1:10.000 léptékű topográfiai térkép felhasználásával végeztük el. 

Ábrák készítéséhez felhasznált adatok forrása: ASTER digitális terepmodell (ASTER GLOBAL DEM) - 
http://earthexplorer.usgs.gov/; Földhivatali alapadatok 
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VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK 

NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ VAGY VÉDELEMRE 

TERVEZETT TERÜLET, ÉRTÉK, EMLÉK 

Az ex lege védett területek, illetve az ökológiai hálózat vizsgálatát a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság adatszolgáltatása (Hiv. szám: 23-27/2015) alapján végeztük el. 
Az 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés értelmében „védelem alatt áll 
valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár.” 

 

Földvárak 

A belterülettől északra lévő zártkerti fekvésű területen található a Strázsahegy 
megnevezésű, 03-0024-01 hivatkozási számú, őskori eredetű földvár. A következő 
helyrajzi számokat érinti a területe: 10378, 10379, 10380, 10381, 10382, 10383, 
10384, 10385, 10386/1, 10386/2, 10386/4, 10386/5, 10387, 10388, 10389. A 
földhivatali alapadatok szerint a terület szántó, kert, gyümölcs, illetve szőlő 
művelésű. A terület nyugati része átlagosnál jobb minőségű termőfölddel érintett. 
A topográfiai térkép jelöli a Strázsahegy területét, 175,6 m-es tengerszint feletti 
magasságot tüntet fel. A földvár a magaslati elhelyezkedéséből adódóan 
hangsúlyosan érvényesül a tájképben. A domb északi és nyugati oldala meredek 
lejtésű. A Strázsahegy északi oldalán húzódó 400 kV, déli oldalán húzódó 220 kV 
feszültségű légvezetékek kedvezőtlen tájképi hatása szintén fokozottan érvényesül 
a magaslati pozíció miatt. 

 

Kunhalmok 

Hatvan belterületétől délre a Nemzeti Park adatszolgáltatása szerint három 
kunhalom (Sas-halom, Német-halom, Hegyes-halom) található. Relatív 
magasságuk 3,5 - 4,5 m közötti. A Német-halom és Hegyes-halom fás, a Sas-
halom fátlan borítottságú területen található. Mivel mindhárom halom a délre eső, 
sík fekvésű területen helyezkedik el, az alacsony relatív magasságkülönbségek 
miatt nem érvényesülnek hangsúlyosan a tájképben, mindössze közelről 
érzékelhetőek.  

 

Ökológiai hálózat 

Hatvan Város területét az Országos Ökológiai Hálózat elemei közül mindössze az 
ökológiai folyosó területe érinti. Az OTrT 18. § (1) bekezdése szerint az övezetben 
új, beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Az ökológiai folyosó övezetébe 
tartozik a Zagyva folyó, valamint a Nógrádi-patak medre, továbbá a belterülettől 
délre lévő erdős, gyepes területek egy része.  

Ábrák készítéséhez felhasznált adatok forrása: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság digitális 
adatszolgáltatása; Földhivatali alapadatok  
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ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

Üzemtervezett erdőterületek 

Hatvan területén összesen 396,56 ha üzemtervezett erdőterület található, mely a 
közigazgatási terület 5,98 %-a. A legnagyobb arányban (312,3 ha) gazdasági 
rendeltetésű erdőrészletek vannak jelen. Ezt követi a védelmi rendeltetésű 
erdőrészletek (36,15 ha), az egyéb részletek (29,98 ha), majd a közjóléti erdők 
(18,11 ha) aránya.  

Az erdőrészletek a belterülettől délre, illetve északra mozaikosan helyezkednek el. 
A Gombos dűlőtől északra fekvő, a Német-halom környezetében lévő, illetve a 
Görbe-dűlőtől keletre található erdőrészletek az országos ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó övezetébe tartoznak. A topográfiai térkép szerint az erdőrészletek 
helyén a leggyakoribb fafaj az akác és nyár, de a belterülettől délre tölgyest is 
jelöl.  

Az OTrT 7. § (1) bekezdése szerint „az Országos Erdőállomány Adattár szerint 
erdőterületnek minősülő területet a településrendezési eszközökben legalább 
95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek 

Hatvan közigazgatási területe 69,27 ha kiváló termőhelyi adottságú erdőterülettel 
érintett. Az üzemtervezett erdőterületek 17,47 %-a tartozik ide. Az övezetbe 
tartozó erdők elsősorban a település déli részén helyezkednek el, elszórtan.  

Az OTrT 14. § (1) bekezdése szerint az övezetben új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 

Az erdőrészletek, illetve a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek lehatárolása 
a fejezethez tartozó „Üzemtervezett erdőterületek” című ábrán tekinthető meg. 

 

Mezővédő erdősávok 

A külterület északi, keleti és déli részén a mezőgazdaságilag művelt területek 
erdősávokkal ellátottak. Az uralkodó szélirány a településen nyugati, észak-
nyugati. Az erdősávok erre merőlegesen helyezkednek el, azonban több helyen 
hézagosak, a tengelyük mentén a fás növényborítottság változó mértékű. Az 
erdősávok szerkezetének javítása hozzájárulna a defláció mérsékléséhez a 
szántóterületeken. A külterület nyugati részén lévő, Határvölgyi-dűlő területe 
átlagosnál jobb minőségű termőföldön található, szántó művelésű. A 2 km 
szélességű terület fátlan borítottságú. Mezővédő erdősávok telepítése mérsékelné 
a szélerózió talajkárosító hatását, ill. hozzájárulna a termékenység fokozásához. 

Ábrák készítéséhez felhasznált adatok forrása: NEBIH internetes térinformatikai adatbázisa; 
Földhivatali alapadatok 

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ KFT. 
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Normalizált vegetációs index (NDVI) számítás 

Az NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) egy dimenziómentes 
mérőszám, amely egy adott terület vegetációs aktivitását fejezi ki. Értékét a 
növényzet által a közeli infravörös (NIR) és a látható vörös (RED) sugárzási 
tartományban visszavert intenzitások különbségének és összegének hányadosa 
szolgáltatja. Az NDVI érték összefüggésben van a növényzet klorofill tartalmával, 
és közvetve a növények egészségi állapotával, így települések zöldfelületei 
(növényzettel borított területei) minőségének megállapítására is alkalmazható. 

Az NDVI számítás során -1 és +1 közötti értékek keletkezhetnek. Ezeket az 
értékeket a további számítások megkönnyítése érdekében 7 kategóriára osztottuk. 
A 0,5-1-ig terjedő NDVI értékek alacsony száma indokolja az ide tartozó értékek 
egy kategóriába (7-es számú) történő sorolását. A térképes megjelenítés már az 
alábbi kategóriák sorszáma szerint történt: 

Kategória sorszáma NDVI érték Jellemző felület 
1 -1 – 0 vízfelület, hómező, felhő 
2 0 - 0,1 mesterséges felület, sziklás, 

köves, csupasz talaj 3 0,1 – 0,2 
4 0,2 – 0,3 

növényzet (minél magasabb 
érték, annál dúsabb, 
egészségesebb) 

5 0,3 – 0,4 
6 0,4 – 0,5 
7 0,5 – 1 

Az NDVI számításához Landsat 5 űrfelvételeket használtunk, ahol a 3-as sáv a 
látható vörös, a 4-es a közeli infravörös tartományt mutatja. Az űrfelvételek 
felbontása 30x30 méter, azaz pixelenként ekkora területet fednek le. Az 
összehasonlíthatóság érdekében nyári (amikor a legnagyobb a növényzet) és közel 
egy időpontban készült (júliusi) felvételeket dolgoztunk fel. Hatvan Város esetében 
1991.07.19. és 2011.07.17. dátumú műholdfelvételeket használtunk annak 
érdekében, hogy a két időpont közötti valós változásokat mutathassuk ki.  

A vizsgált időállapotok zöldfelületi intenzitás mértékének különbségét kiszámoltuk, 
így láthatóvá válik, hogy mely területeken növekedett, illetve csökkent az 
intenzitás mértéke. A különbség számítása során -6 és 6 érték közötti skálát 
kaptunk, ahol a magasabb értékek a zöldfelületi intenzitás növekedését, az 
alacsony értékek pedig az intenzitás csökkenését jelzik. Az elkészült színárnyalatos 
térképek alább láthatók. 

A belterületen Újhatvan-Központ városrészen, a Lakótelepek városrészen, a 
Kertváros városrészen, a Cukorgyár területén, illetve a Cukorgyártól délre lévő 
területen növekedett a zöldfelületi intenzitás mértéke. További belterületi 
intenzitás növekedés ment végbe a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Tangazdaságának belterületi fekvésű részén.  

A zöldfelületi intenzitás csökkenése látható a nyugati Ipari Park területén, ahol az 
elmúlt 20 évben üzemi épületek kerültek kialakításra, illetve a déli bányatavak 
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környezetében, ahol a csökkenést a vízfelület növekedése eredményezte. További 
csökkenés látható Kishatvan délkeleti részén, ahol jellemző a fóliasátras 
növénytermesztés. A külterület északi és délkeleti részén lévő gyümölcsösök 
területén intenzitás csökkenés figyelhető meg. A csökkenést a művelési ág 
módosítása, illetve az alkalmazott növénykultúra fajösszetételének változtatása is 
eredményezheti. 

2011 évben a belterületen magasabb zöldfelületi intenzitású, összefüggő 
zöldfelület a Hegyalja városrészben (Hegyalja úttól délre lévő kertek), Újhatvan-
Központ városrészben (művelt terület, 2603 hrsz.), Kishatvan városrészben, 
továbbá Kertváros városrészben, valamint a Cukorgyártól északra és délre (fás, 
cserjés területek) figyelhető meg. A lakóterületeken lévő kertek is tömbszerű, 
zöldfelületi foltként jelennek meg.  

A belterületen a legalacsonyabb zöldfelületi intenzitás a nyugati Ipari Park és a 
Cukorgyár területén, a belterület északkeleti (lakóterületi fejlesztés) részén, illetve 
a Belvárosban, valamint a vasútvonal mentén figyelhető meg. Fontos 
megjegyezni, hogy az alacsony zöldfelületi intenzitású területek már megvalósult, 
illetve tervezett fejlesztési célterületek, így a város gazdasági és társadalmi 
viszonyaira gyakorolnak pozitív hatást. 

Külön említést érdemelnek a szántóterületek. Ezek növénnyel való borítottsága 
időszakos jellegű, évente azonos időpontban mérve is eltérő értéket mutathatnak. 
A szántók időszakosságából adódó eltérés, pontatlanság miatt az ábrákon a 
szántóterületeket a földhivatali alaptérkép szerinti kiterjedésükkel, egy színnel 
ábrázoltuk, zöldfelületi intenzitásukat nem vizsgáltuk. 

 

Ábrák készítéséhez felhasznált adatok forrása: LANDSAT 5 1991. 07.19. ÉS 2011.07.17. 
ŰRFELVÉTEL, USGS - http://earthexplorer.usgs.gov/ -  SAJÁT SZERK; Földhivatali alapadatok 

   

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ KFT. 
1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29.; WWW.VATIKFT.HU; TEL.: 06-1/413-0959 



[

0 1 2 3 40,5
km

Zöldfelületi intenzitás mértéke - 1991

Alaptérképi elemek
Közigazgatási határ
Földrészlet határ

Fekvéshatár
Belterület
Zártkert

Zöldfelületi intenzitás mértéke
növényzettel nem borított felület
alacsony intenzitású felület

magas intenzitású felület
Szántóterületek (változó növényborítottság)



[

0 1 2 3 40,5
km

Zöldfelületi intenzitás mértéke - 2011

Alaptérképi elemek
Közigazgatási határ
Földrészlet határ

Fekvéshatár
Belterület
Zártkert

Zöldfelületi intenzitás mértéke
növényzettel nem borított felület
alacsony intenzitású felület

magas intenzitású felület
Szántóterületek (változó növényborítottság)



[

0 1 2 3 40,5
km

Zö ldfelü leti in ten zitá s mé rté ké n ek vá ltozá sa 1991 é s 2011 é v kö zö tt

Alaptérképi elemek
Kö zigazgatá si hatá r
Fö ldré szlet hatá r

Fekvéshatár
Belterü let
Zá rtkert

Zöldfelületi intenzitás mértékének változása
Jelen tős csö kken é s
-5
-4
-3
-2
-1
Nin cs vá ltozá s
1
2
3
4
5
Jelen tős n ö vekedé s
Szá n tóterü letek (vá ltozó n ö vé n yborítottsá g)



HATVAN Város – Településfejlesztési Koncepció 2015-2030. 9 
Megalapozó vizsgálat kiegészítése – 2015. május 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA 

Földhivatali alaptérkép szerinti művelési ágak 

Hatvan Közigazgatási területének közel fele szántó művelés alatt áll. A sík 
terepfelszínből, illetve a jó minőségű talajokból adódóan a mezőgazdasági művelés 
számára kedvező feltételek biztosítottak. A 100 pontos talajértékszám skála a 
talajok termőképességét mutatja. A külterület nyugati részén 81-90, keleti részén 
71-80, északi részén 11-20, valamint 41-50, a déli részén pedig 21-30 és 71-80 
talajértékszámú talajok találhatóak. A helyenként alacsonyabb talajértékszámú 
talajok területi kiterjedése kicsi, a külterület legnagyobb részén jó termőképességű 
talajok találhatóak. (Forrás: KÖRINFO - Környezetvédelmi információ – interaktív 
térképek - http://www.enfo.hu/gis/korinfo/) 

A településen a szőlő- és gyümölcstermesztésnek évszázados hagyománya van, 
már a II. katonai felmérésen (1806-1869.) jelentős kiterjedésű szőlőterületek 
láthatóak a belterülettől északra lévő zártkerti területen. A felmérés 
gyümölcstermő területeket is ábrázol az akkori településközponttól délre. A 
földhivatali alaptérkép jelentős kiterjedésű gyümölcstermő területeket jelöl a 
belterülettől délkeletre, illetve a külterület legészakibb részén. A topográfiai térkép 
alma, barack, szilva, cseresznye, dió, és ribizli termő területeket jelöl a belterület 
délkeleti részén. A település a Mátrai Borvidéken belül az Ecsédi Hegyközséghez 
tartozik. (2008 évben a Hatvani Hegyközség beolvadt az Ecsédi Hegyközségbe.) 

 

A művelési ágak elhelyezkedése a „Földhivatali alaptérkép szerinti művelési ágak” 
című ábrán tekinthető meg. (A földhivatali alaptérkép a felszíni vizek egy részét 
nem vízként jelöli [pl.: anyagbánya a külterület déli részén], ezért a térinformatikai 
vizsgálat során szürke színt kaptak. A felszíni vizek elhelyezkedését a topográfiai 
térkép szemlélteti.) 
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Rét és legelő művelésű területek legnagyobb arányban a belterülettől délre, de 
kisebb foltokban a belterülettől északra is megtalálhatóak. A kert művelésű 
ingatlanok kizárólag a zártkerti fekvésű területeken láthatóak.  

A településen a mezőgazdasági művelés alá vont területek magas arányából 
adódóan az erdő és fásított terület együttes aránya alacsony (mindössze 6 %).  

Ábrák készítéséhez felhasznált adatok forrása: Földhivatali alapadatok, 1: 10 000 léptékű 
Topográfiai térkép 

 

Átlagosnál jobb minőségű termőföldek 

Az átlagosnál jobb minőségű termőföldek lehatárolását a Hatvani Járási Földhivatal 
adatszolgáltatása (Törzskönyv), illetve a földhivatali alaptérkép alapján végeztük. 
Az alábbi minőségi osztályok számítanak átlagosnál jobb minőségűnek: 

 Külterület Zártkert 
gyümölcs 2 - 
kert - 1, 3 
szántó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 
szőlő 1, 3 3 
legelő 1, 2, 3 - 
rét 2, 3 - 
erdő 1 - 
fásított terület 1 - 

 

A településen a művelt területek 46,66 %-a számít átlagosnál jobb minőségűnek. 
E területek legnagyobb részben a külterület nyugati, északi és keleti részén, de 
kisebb foltokban a belterülettől délre is megtalálhatóak.  

A szántóterületek több, mint fele, a rét művelésű területek egyharmada, a legelők 
fele, a kert művelésű területek közel háromnegyede, a gyümölcsösök negyede, a 
szőlők közel fele átlag feletti minőségi osztályú. Az átlag feletti minőségi osztályú 
területek magas aránya is mutatja, hogy a település mezőgazdasági 
hasznosíthatóság szempontjából kedvező adottságokkal rendelkezik.  

 Művelési ág területe 
(ha) 

Átlag feletti minőségi 
osztállyal érintett 
terület (ha) 

Átlag feletti minőségi 
osztállyal érintett 
terület (%) 

Szántó 3178,33 1746,96 54,96% 
Rét 159,10 56,07 35,24% 
Legelő 79,87 41,1 51,46% 
Kert 81,50 58,7 72,02% 
Gyümölcs 363,72 92,74 25,50% 
Szőlő 173,61 72,99 42,04% 
Erdő 396,67 0 0,00% 
Fásított terület 1,20 0,24 20,07% 
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A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény az alábbiak szerint 
rendelkezik az átlagosnál jobb minőségű termőföldekről: 

6/B. § (2) Az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak – a (3) bekezdésben 
meghatározott eset kivételével – kifogást kell emelni, ha a településrendezési eszköz 
készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt területek 

a) többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a beépítésre 
szánt terület övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra hasonló 
körülmények és feltételek esetén átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű 
termőföldeken is sor kerülhet, vagy 

b) övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú 
térmértékben lehetőség van a település már beépítésre kijelölt, de még fel nem 
használt területén is. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a zártkerti ingatlan esetében, 
ha a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a zártkerti ingatlan 
területének beépítésre szánt területbe történő átsorolása érdekében történik. 

… 

11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű 
termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. 

(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, 
illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 

 

A jogszabály értelmében új, beépítésre szánt terület nem jelölhető ki átlagosnál 
jobb minőségű termőföldön. A jogszabály 6.§ (3) bekezdése zártkerti fekvés 
esetén engedi új beépítésre szánt terület kijelölését. Fontos megjegyezni, hogy a 
jogszabály 11. § (1) bekezdése a zártkerti fekvés esetén fellépő kivételt már nem 
fogalmazza meg, így a jogszabály szerint, a zártkerti fekvés esetén, átlagosnál 
jobb minőségű termőföldön új, beépítésre szánt terület ugyan kijelölhető, de 
annak más célú hasznosítása már nem lehetséges. Az átlagosnál jobb minőségű 
termőföldek a belterület nyugati, déli és északi határát övezik, így itt a 
beépíthetőség szempontjából korlátozó tényezőként jelennek meg. A zártkerti 
fekvésű területek jelentős része is átlagosnál jobb minőségű termőföldön 
helyezkedik el.  

 

Az átlagosnál jobb minőségű termőföldek elhelyezkedését a fejezethez tartozó 
ábrán barna színnel jelöltük. 

Ábrák készítéséhez felhasznált adatok forrása: Hatvani Járási Földhivatal adatszolgáltatása - 
Törzskönyv; Földhivatali alapadatok 
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A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA 

A telekméretek vizsgálatát a földhivatali alaptérkép felhasználásával végeztük el.  

A 400 m2 alatti telkek a Belváros városrészben, a Vár utca és a Köztársaság utca 
környezetében mutatnak sűrűsödést. Az első és második katonai felmérés szerint 
a Vár utca a történeti településmag északi részét képezi, a Köztársaság utca pedig 
a településmagtól délre fekszik, a felmérés idején még nem volt beépülve. További 
sűrűsödés figyelhető meg a belterület északi határánál, a Rózsa utca és 
Csajkovszkij utca mentén, illetve az Óhatvani temető környezetében, a Czuczor 
Gergely utca mentén. A felsoroltakon túl a Horváth Mihály út és a Tabán út között 
lévő úszótelkek tartoznak a 400 m2 alatti méretű telkek közé. A zártkertekre, 
illetve a külterületre a 400 m2 alatti méretű ingatlanok nem jellemzőek.  

A 400 és 720 m2 közötti méretű ingatlanok a belterületen több helyen is mutatnak 
jelentős mértékű sűrűsödést. A korábban említett Belváros városrészen, illetve a 
belterület északi határa mentén fekvő területen túl, tömbszerűen, az alábbi 
területeken tapasztalható a 400 és 720 m2 közötti méretű telkek sűrűsödése: 

- Kertváros városrészen 
- Kolóniák Városrész északi részén (Mátyás király u. - Rákóczi út között) 
- Kolóniák Városrész keleti részén (Vasút u. - Huszár u. között) 
- Kolóniák Városrész déli részén (Kőműves. – Teleki út között) 
- Hegyalja Városrész nyugati részén (Tizeshonvéd u. mentén) 
- Szőlőhegy Városrész keleti részén (Peresi u. mentén) 

A belterületen és a zártkerti fekvésű területeken is a legnagyobb arányban a 720 
és 1500 m2 közötti méretű ingatlanok vannak jelen. Sűrűsödésük legnagyobb 
kiterjedésben a Kolóniák városrészben tapasztalható. A zártkertek esetében a 
legtöbbször elszórtan helyezkednek el. 

Az 1500 és 3000 m2 közötti méretű ingatlanok nagyobb arányban a belterület 
keleti részén (Hegyalja és Kishatvan városrész), illetve a zártkertekben vannak 
jelen. A belterületen az ennél nagyobb méretű telkek sűrűsödése Kishatvan 
délkeleti részén tapasztalható, ahol fóliasátras növénytermesztést végeznek. 

A külterületre legnagyobb részben a 10.000 m2 feletti méretű telkek jellemzőek. 
Az ennél alacsonyabb méretű ingatlanok Nagygombostól északra és keletre, 
valamint a település déli részén lévő zártkerteknél (Görbeér-dűlő) látható.  

Az alábbi táblázat szemlélteti az ingatlanok méret szerinti eloszlását: 

 Belterület Zártkert Külterület 
 db % db % db % 
400 m2 alatt 887 12,90% 60 3,69% 24 1,37% 
400-720 m2 2277 33,11% 87 5,35% 32 1,83% 
720-1500 m2 2688 39,09% 749 46,09% 136 7,77% 
1500-3000 m2 619 9,00% 492 30,28% 186 10,62% 
3000-5000 m2 215 3,13% 174 10,71% 192 10,97% 
5000-10 000 m2 109 1,58% 46 2,83% 464 26,50% 
10 000 m2 felett 82 1,19% 17 1,05% 717 40,95% 

(A táblázat adatai a földhivatali alaptérkép szerinti közterületeket nem tartalmazzák.)  
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BEÉPÍTETTSÉG VIZSGÁLATA 

A beépítettség vizsgálatát a földhivatali alaptérkép felhasználásával végeztük el. 

A beépítettség vizsgálata során megállapítható, hogy az ingatlanok beépítettség 
szerinti térbeli mintázata azonosságot mutat az ingatlanok telekméret szerinti 
eloszlásával. A „Telekméret vizsgálat” és a Beépítettség vizsgálat” című ábrák 
összevetéséből látható, hogy az alacsonyabb telekmérettel rendelkező 
ingatlanokon magasabb fokú beépítettség jellemző.  

A belterületen a 30% feletti beépítettségű telkek kirajzolják a történelmi 
településközpontot. Az 50% feletti beépítettség az itteni ingatlanokon kívül még 
az innen keletre lévő, úszótelkes lakótelepi ingatlanokra jellemzőek. A 20% és 
50% közötti beépítettségű ingatlanok sűrűsödése a „Telekstruktúra vizsgálata” 
fejezetben bemutatott, 400 és 720 m2 közötti alapterületű ingatlanokra, valamint 
a belterület nyugati részén lévő Ipari Park területére jellemző. A belterületen a 
beépítetlen ingatlanok a legnagyobb számban az északkeleti részen, a Harmónia 
utca és a Peresi utca között, továbbá a Bér-patak és a Zagyva folyó által 
közrefogott területen, valamint kisebb számban a Cukorgyártól délre fordulnak elő. 

A zártkerti és külterületi fekvésű területekre döntő többségében a beépítetlen 
telkek jellemzőek. A beépített ingatlanok legnagyobb része 3% alatti beépítettségű 
a zártkerti fekvésű területeken. 

A „Beépítettség vizsgálata” című ábrán az utcák jelentős részén 3% alatti 
beépítettség látható. A látszólagos elépítettség az épületeknek hibahatár alatti 
mértékű közterületekre való átlógásaiból adódik.  

Az alábbi táblázat szemlélteti az ingatlanoknak a beépítettségük szerinti 
eloszlását: 

 Belterület Zártkert Külterület 
 db % db % db % 
Beépítetlen 756 10,99% 1443 88,80% 1641 93,72% 
3% alatti 218 3,17% 122 7,51% 29 1,66% 
3-5% 195 2,84% 22 1,35% 16 0,91% 
5-10% 892 12,97% 25 1,54% 29 1,66% 
10-20% 2496 36,29% 11 0,68% 17 0,97% 
20-30% 1349 19,62% 1 0,06% 12 0,69% 
30-50% 606 8,81% 0 0,00% 5 0,29% 
50% feletti 365 5,31% 1 0,06% 2 0,11% 

(A táblázat adatai a földhivatali alaptérkép szerinti közterületeket nem tartalmazzák.) 
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AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

A Forster Központ 2015. április 23. napi adatszolgáltatása (Ikt. sz.: 600/1127-
2/2015.) szerint Hatvan Város területén 85 db régészeti lelőhely található. Ezek 
közül kettő (Strázsa-hegy – 46780; Nagygombos, Római őrtorony – 23867) 
kiemelten védett, I. bírság kategóriába tartozik. A Strázsa-hegy területét a védett, 
védendő táji-, természeti értékek, területek című fejezetben bemutattuk. Ettől 400 
m-re, az M3 autópálya északi oldalán található a Nagygombos (Római őrtorony) 
régészeti lelőhely területe. A lelőhely a földhivatali alaptérkép szerint szántó 
művelésű, külterületi fekvésű. A további régészeti lelőhelyek jellemzően a 
belterülettől északra és délre találhatóak, a Zagyva folyó és a Bér-patak medre 
között, az északi zártkerti fekvésű területek környezetében, illetve a belterület 
délkeleti határa mentén.  

Műemlék, műemlékegyüttes 

A Forster Központ adatszolgáltatása szerint Hatvan Város területén 17 db védett 
műemlék található.  

Cím Név Cím Név 
Nagygombos magtár Templom tér R. k. templom (Szent Adalbert) 
Nagygombos lóistálló Kossuth tér Volt Grassalkovich-kastély 
Nagygombos tehenészet Nagygombos Grassalkovich major 
Boldogi út 2. ún. Kristály-kastély Kossuth tér 5. R. k. plébánia 
Radnóti tér 2. egykori igazgatói kastély Nagygombos Borház 
Boldogi út rendőrség Kossuth tér 8. Egykori serfőzde 

Boldogi út postaépület 
Boldogi út 2., 
Radnóti tér 2. 

Hatvani Cukorgyár egykori 
lakóépületei 

Boldogi út felvételi épület Boldogi út 
vasútállomás felvételi épülete, 
rendőrség és a postaépület 

Kossuth tér Szent Sebestyén-szobor   
 

Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 

A Forster Központ adatszolgáltatása szerint Hatvan Város területén 8 db területileg 
védett műemléki környezet található.  

Cím Név Cím Név 

Kossuth 
tér 7. 

Egykori serfőzde műemléki 
környezete  

R. k. plébánia ex-lege 
műemléki környezte 

 
Hatvani Cukorgyár egykori 
lakóépületei műemléki környezete  

Grassalkovich major ex-lege 
műemléki környezete 

 

vasútállomás felvételi épülete, 
rendőrség és a postaépület műemléki 
környezete  

Borház ex-lege műemléki 
környezete 

 
Szent Sebestyén-szobor ex-lege 
műemléki környezete 

Kossuth tér 
és 
környéke 

A Grassalkovich-kastély 
műemléki környezete 

Ábrák készítéséhez felhasznált adatok forrása: Forster Központ adatszolgáltatása; Földhivatali 
alapadatok  

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ KFT. 
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KÖRNYEZETVÉDELEM 

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 

Hidrogeológiai védőövezetek 

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság határozatban (Vízikönyvi szám: 8.3/b/107, 
8.3/C/50, Ikt. sz.: KDVVH: 1805-1/2014.) döntött Hatvan vízbázis védőidomainak 
kijelöléséről.  

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet - a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről – szerint: 

13. § (1) A hidrogeológiai védőidomokban és a védőövezetek területén: 

a) tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszín alatti 
víz minőségének károsodását okozza; 

b) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében 

ba) csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet 
sérülékenysége, 

bb) 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe, 

bc) olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy 
bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza; 

c) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsíthatja, vagy amelyből a víz minőségét 
károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni; 

d) a növénytermesztésre a 12. § (2) és (3) bekezdésben leírtakat kell értelemszerűen 
alkalmazni; 

e) önellátást szolgáló állattartás megengedett, de azt meghaladó mértékű állattartás 
és víziszárnyas telep csak a ,,B'' zónában lehetséges –, a hulladék (trágya) kezelése 
és tárolása során úgy kell eljárni, hogy a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen (így 
például a trágyalét vízzáró tartályban vagy medencében kell gyűjteni, és ellenőrzött 
módon, a hidrogeológiai védőövezeten kívül vagy legfeljebb annak ,,B'' zónájában 
lehet felhasználni); 

Az Európai Unio Tanácsának a 834/2007/EK tanácsi rendelete (Öko EK rendelet) 
fogalmazza meg az ökológiai termelés feltételeit. „Az ökológiai termelés egy 
gazdaságirányításból és élelmiszer-termelésből álló átfogó rendszer, amely ötvözi 
a legjobb környezetvédelmi gyakorlatokat, a magas szintű biodiverzitást, a 
természeti erőforrások megőrzését, a magas szintű állatjólléti szabványok 
alkalmazását és a bizonyos fogyasztók természetes anyagok és eljárások 
használatával előállított termékek iránti preferenciájával összhangban lévő 
termelési módszereket.” [Forrás: A TANÁCS 834/2007/EK RENDELETE] 

A hidrogeológiai védőövezetekkel érintett területen az ökológiai termelés végzése 
hozzásegít az ivóvízbázist érő szennyezés mértékének csökkentéséhez.  

Ábrák készítéséhez felhasznált adatok forrása: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság KDVVH: 1805-
1/2014 iktatószámú határozata; Földhivatali alapadatok 
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ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

Hatvan Város hatályos Integrált Városfejlesztési Stratégiája (továbbiakban: 
hatályos IVS) a városrészek lehatárolását tartalmazza. A lehatárolások módosítása 
kismértékű korrigáláson túl, nem szükséges. A hatályos IVS városrészeket 
bemutató ábrája a Görbeér területét nem tünteti fel. A terület önálló városrészi 
jellemzőkkel rendelkezik, ezért indokoltnak tartottuk annak feltüntetését. A 
Hatvan Város területén lehatárolt városrészek az alábbiak: 

- Belváros 
- Bevásárló központ 
- Görbeér 
- Hegyalja 
- Ipari Park 
- Keleti Ipari Park 
- Kertváros 
- Kishatvan 
- Kolóniák 
- Közép-Hatvan 
- Lakótelepek 
- Nagygombos 
- Nagytelek 
- Szőlőhegy 
- Újhatvan-Központ 
- Vasút 

A városrészek elhelyezkedését a fejezethez tartozó ábrán bemutattuk. 

A felsorolt városrészeken túl további eltérő jellemzőkkel rendelkező 
településrészeknek számítanak a tanyás területek, illetve a mezőgazdasági 
alközpontnak számító majorok. 

Hatvan közigazgatási területén 21 db tanyás ingatlan, illetve 21 db major található 
a földhivatali alaptérkép szerint. A tanyák jellemzően a belterülettől délre 
találhatóak. A majorok a Nagygombos városrészen (pl.. Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem Tangazdasága), illetve annak környezetében, valamint a belterülettől 
délkeletre (pl.: Csányi Állami Gazdaság - gyümölcstermesztő ágazat) fekszenek. 
A településen a majorok magas száma, illetve területi kiterjedése is jelzi a 
mezőgazdasági művelés jelentőségét. 

Ábrák készítéséhez felhasznált adatok forrása: Hatvan Város hatályos Integrált Városfejlesztési 
Stratégiája; Földhivatali alapadatok 
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ÖSSZEGZÉS 

A Hatvan Város közigazgatási területére vonatkozó térinformatikai vizsgálat 
elvégzése alapján a következő megállapítások fogalmazhatóak meg: 

- Új, beépítésre szánt területek kijelölése, illetve a beépíthetőség 
szempontjából korlátozó tényezők az alábbiak: 

o Átlagosnál jobb minőségű termőföldek 
o Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek 
o Üzemtervezett erdőterületek 
o Országos Ökológiai Hálózat – Ökológiai Folyosó övezete 
o Régészeti lelőhelyek 
o Hidrogeológiai védőövezetek területe 

- Az új, beépítésre szánt területek kijelölése, illetve a beépíthetőség 
szempontjából korlátozó tényezők jelentős mértékben körülhatárolják a 
belterületet, így a belterület körül új, fejlesztési területek kijelölésére csak 
korlátozott számban van lehetőség.  

- A zártkerti fekvésű területek többségükben átlagosnál jobb minőségű 
termőfölddel érintettek. A zártkerti fekvés esetén ugyan új, beépítésre szánt 
területek kijelölhető, de a más célú hasznosítást a 2007. évi CXXIX. törvény 
11.§ (1) bekezdése már nem teszi lehetővé. 

- A hatályos IVS a településrészeket kijelölte, azok módosítása kismértékű 
korrekción túl nem szükséges. 

- Az alacsonyabb telekméretekkel rendelkező lakóterületi ingatlanokon kisebb 
alapterületű épület helyezhető el, mely konfliktusokhoz vezethet. 

- A kedvező talajtani adottságok, illetve az átlagosnál jobb minőségű 
termőföldek jelentős területi kiterjedése is jelzik, hogy a terület 
mezőgazdasági hasznosítás szempontjából előnyös tulajdonságokkal bír. 

- A város a gyümölcs-, és szőlőtermesztés terén évszázados hagyományokkal 
rendelkezik. A helyi munkaerő és szaktudás biztosított. A majorok magas 
számából adódóan a mezőgazdasági fejlesztések területe adott. 

- A domborzati adottságok a külterület döntő többségén lehetővé teszik a 
mezőgazdasági művelést. 

- A meredek lejtőkön (pl.: külterület északi részén) az erdőtelepítés, 
gyümölcstermesztés mérsékelné a talajerózió mértékét. A nagy kiterjedésű, 
összefüggő, fátlan szántóterületeken (pl.: külterület nyugati része - 
Határvölgyi-dűlő) erdősávok telepítése csökkentené a szél eróziós hatását, 
fokozná a termelés hatékonyságát. 

- A hidrogeológiai védőövezetek területén az ökológiai gazdálkodás végzése 
hozzájárulna a felszín alatti víztestek minőségi állapotának védelméhez. 

- Az alacsony zöldfelületi intenzitású területek (pl.: Cukorgyár területe) 
fejlesztési célterületek lehetnek, mivel az esetleges beépítések az ilyen 
területeken kisebb mértékű zöldfelület-vesztést eredményeznek. 

- A földvárak, kunhalmok, illetve ökológiai hálózat területén javasolt 
tájképvédelmi szempontok érvényesítése. 
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