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Hatvan Város Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterve a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Programon belül kiírt „Zöld város kialakítása” pályázat keretében készült. 

Jelen dokumentum olyan középtávra szóló akcióterv, amely a zöldinfrastruktúra fejlesztéséhez egy 

hatékony, fenntartható jövőképet alkot, és ennek megvalósítása érdekében megnevezi a szükséges 

beavatkozásokat. Felméri és nyilvántartásba veszi a létező, illetve a potenciális zöld és kék 

infrastruktúra elemeket egy zöldinfrastruktúra kataszterben. A hálózat elemeinek kiértékelésével 

rávilágít a hiányosságokra; kijelöli a lehetséges és szükséges fejlesztési fenntartási, valamint ellenőrzési 

irányokat és területeket a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával (ITS), illetve az ahhoz 

kapcsolódó Akcióterületi Tervvel összhangban. Az így létrejövő célrendszer iránymutatást ad a további 

tervezéshez, a fejlesztésekhez és a fenntartáshoz egyaránt. 

I. Előzetes vizsgálatok 
Jelen dokumentum iránymutatásként szolgál a továbbtervezéshez, megalapozza a jövőbeni 

beavatkozásokat, valamint segítséget nyújt az akcióterületen megvalósítandó beavatkozások 

megvalósításához: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és 

térfejlesztés” című pályázat keretén belül újjászületik Óhatvan városmagja. 

Zöldinfrastruktúra definíció 

A „zöldinfrastruktúra” fogalma napjainkban még nem megszokott fogalom, ezért fontosnak érezzük 

bemutatni, hogy tulajdonképpen mi is az a zöldinfrastruktúra, milyen elemekből áll, miért fontos, - ill. 

elkerülhetetlen - foglalkozni vele a fenntarthatóan működő, klímaváltozást toleráló város 

kialakításának érdekében. 

Zöld infrastruktúrának nevezzük azokat a természetes és félig természetes területeket, valamint egyéb 

növényzettel fedett és ökológiai funkciót betöltő területek stratégiailag megtervezett hálózatát, 

amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy széleskörű ökoszisztéma szolgáltatások nyújtására legyen 

képes. A zöldinfrastruktúra gerincét a zöldfelületek/zöldterületek („zöld” elemek) és a vízfelületek 

(„kék” elemek) adják. A zöldinfrastruktúra kiegészítheti vagy esetenként kiválthatja a műszaki, azaz 

„szürke” infrastruktúra-elemeket (csatornák, vezetékek és berendezések, épületek stb.). A 

zöldinfrastruktúra – akárcsak más infrastruktúrák – anyagok és energiák áramlását és az ezekkel való 

ellátást biztosító hálózatként működik. 

 

 

 

 

 

 

A zöldinfrastruktúra olyan rendszer, amely sokoldalú támogatást nyújt a települések számára: 

mérsékeli az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási jelenségek hatását, ezáltal hozzájárul a 

klímavédelemhez és a hatékony, kiszámítható erőforrás-gazdálkodáshoz. Aktív teret biztosít a 

ZÖLD INFRASTRUKTÚRA: 

ZÖLD ELEMEK 
(park, fasor, erdő, stb.) 

+ 
VÁROSI ALTERNATÍV ZÖLD ELEMEK 

(zöldfal, zöldtető, stb.) 

+ 
KÉK ELEMEK 

(esőkert, folyó, patak, tó, stb.) 
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társadalmi részvételre, a választópolgárok bizalmának erősítésére. Rekreációs, kikapcsolódási 

lehetőségeket biztosít, hozzájárul a település lakóinak fizikai és mentális egészségének javulásához. 

Mindezzel vonzóvá teszi a települési környezetet és erősíti a polgárok kötődését, a népesség 

megtartását. Ez a komplex, rugalmas, fenntartható rendszer tehát ökológiai, társadalmi és 

gazdasági előnyöket is hordoz. 

A jól működő városi zöldinfrastruktúra hálózat SZOLGÁLTAT és értéket teremt. További előnye, hogy 

ellentétben a szürke és piros infrastruktúrával, melyek stagnálnak, idővel amortizálódnak, és 

fenntartásuk egyre költségesebb, 

A ZÖLD INFRSTRUKTÚRA ÉRTÉKE FOLYAMATOSAN NÖVEKSZIK. 

 

Ökológiai szolgáltatások 

A zöldinfrastruktúra hálózat által nyújtott ingyenes ökológiai szolgáltatások:1 

ELLÁTÓ élelem, tápanyag biomassza (növény, állat) 

ivóvíz (felszíni, felszín alatti) 

nyersanyag biomassza (növényi és állati nyersanyagok) 

felszíni, felszín alatti vízkészlet (nem ivóvíz, 
talajvíz) 

energia bioenergia (növényi és állati forrás) 

mechanikai energia 

SZABÁLYOZÓ ÉS 
FENNTARTÓ 

hulladékanyagok élőlények általi ártalmatlanítás 

ökoszisztémák általi ártalmatlanítás 

áramlás-szabályozás szilárd anyagok (erózióvédelem) 

folyadék 

gáz- és légnemű anyagok 

adottságok fenntartása életciklus, élőhely és genetikai állomány 
megőrzése 

kártevők és betegségek elleni védekezés 

talajképződés és talajszerkezet 

vizek állapota 

légköri összetétel, klíma szabályozás 

KULTURÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSOK 

fizikai és szellemi 
kölcsönhatás 

fizikai és szellemi interakciók 

spirituális jelképek (szent helyek) 

spirituális és 
szimbolikus 
kölcsönhatás 

spirituális és emblematikus javak 

egyéb kulturális javak 

 

Ha átfogalmazzuk a fentebb felsorolt szolgáltatásokat, megkeressük a szolgáltatások kézzel fogható és 

mérhető konkrét előnyeit, akkor a következőket élvezi a tudatos település és lakossága: 

Az ingyenes ökológiai szolgáltatások települési előnyei: 

                                                           
1 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI AKCIÓTERV KÉSZÍTÉSÉHEZ 
2016 alapján 
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EGÉSZSÉG 

▪ A testedzés, mozgás, sport elengedhetetlen az egészséges élethez 

▪ A zölddel jól ellátott területeken alacsonyabb a megbetegedési ráta, kórházi felgyógyulás ideje 

és ezzel a költsége csökken 

▪ A „zöldben” való tartózkodás mentális feltöltődést jelent, zöldített munkahelyen vagy 

környezetben a koncentrációkészség, motiváltság és általános légkör javul, munkahelyi 

hiányzások csökkennek, a zöld látványa: stresszoldó, a gyerekek motorikus és szociális 

fejlődése javul, a zöldterületek látványa csökkenti a krónikus koncentráció-zavart 

Megtérülés: 

o Felgyógyulási ráta zöld környezetben: 10%-kal kevesebb kórházi nap; 

o Betegségmegelőzés: több lakókörnyezeti zöld -> kevesebb regisztrált beteg; 

LAKOSSÁG ÉS TELEPÜLÉS 

▪ Helyi identitás  

▪ Lakosságmegtartás 

▪ Biztonság 

▪ Szociális kohézió 

▪ Városkép, városmarketing javítás 

▪ Lakosság környezettudatossági szintje emelkedik, lakossági elégedettség és jóérzés nő 

GAZDASÁG ÉS ENERGIA 

▪ Épület-energetika javul (hűtés-fűtés költség csökken), épületek homlokzatainak és 

tetőfelületeinek állagmegóvása (felújítási költségcsökkentés) 

▪ Az ingatlanértékek emelkednek 

▪ Csatornahálózat és szennyvíztelep mentesül a csapadékvíz visszatartásnak és párologtatásnak 

köszönhetően 

▪ Lokális gazdaság fejlesztés és munkahely teremtés 

▪ Energetikai alapanyagok képződnek (pl. biomassza erőmű) 

Megtérülés: 

o 10-40%-os épület energia-megtakarítás csupán növényi megoldások alkalmazásával 

(zöldtető, árnyékolás, stb.) 

o Ingatlanérték: +4-33% befektetés-vonzás; 

o Ingatlanérték-növekedés: zöld területre néző ingatlannál +8%, víz közelsége +28% 

 

 

REKREÁCIÓ 

▪ Rekreációs aktivitás erősödik: turizmus 

▪ Rekreációs aktivitás erősödik: sport, játék 

▪ Kulturális aktivitás erősödik: kulturális, spirituális, vallási vonatkozás 
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KÖRNYEZET 

▪ Vízminőség javítás 

▪ Levegőminőség javítás: 

o pormegkötés (PM10) 

o nitrogén-oxidok, SO2, O3 megkötés 

o szél irányítás 

o szmog csökkenés 

▪ Talajminőség javítás: szennyezett talajok tisztítása, csapadékvíz tisztulás, erózió/defláció 

védelem, talajvíz és ivóvíz minőség javulása 

▪ Védelem: vizuális szennyezés kitakarása, bűz és zaj csökkentése, kár- és kórokozók elleni 

védelem: biodiverzitás növelésével ellenállóbb területek  

KLÍMA 

▪ Klíma védelem: hősziget megelőzése, nyári felmelegedés csökkenése 

o párolgó vízfelülettel 

o település átszellőztetésével, légmozgással, szélcsatornával 

o települési klímát befolyásoló zöldterülettel (árnyékoló, párologtató biomassza) 

▪ Csapadék: vízhiány és többlet kezelése 

▪ Település átszellőzés 

Megtérülés: 

o Záporvíz-management: csökkenő településüzemeltetési és zöldfelület fenntartási 

költségek 

o Árvízvédelem: városi árvíz megelőzése vízciklikus szabályozással 

A jól megtervezett zöldinfrastruktúra hálózatnak köszönhetően a „zöld” város mindezen előnyöket 

élvezni képes, a zöldfelületek fenntarthatóan működtethetőek, ugyanis a zöldfelületek gondozása a 

települési önkormányzatok azon feladatai közé tartozik, amelyek hagyományosan nem tekinthetők 

bevételt termelő tevékenységeknek. Ezért van szükség olyan települési zöldfelületekre, és zöldfelület-, 

zöldinfrastruktúra-gazdálkodási stratégiákra, amelyek hosszú távon eredményesen, a jellemzően 

forráshiánnyal küszködő önkormányzatok számára is lehetővé teszik az élhető, élő, vonzó zöld városi 

környezetet. 

A zöldfelületi rendszer legnagyobb előnye, hogy egy-egy elemmel egyszerre több problémára is képes 

reagálni. (Például egyetlen fa egyszerre árnyékol, párologtat és levegőt szűr, míg épített elemek közül 

szükségünk lenne egy épített árnyékoló tetőre, egy párakapura és egy légszűrő berendezésre, hogy 

mindezt nyújtani tudjuk. Települési léptékben egy „véderdő” egyszerre porfogó, levegőtisztító, de 

időszakos vízborítást elviselő telepítés, ami száraz időben rekreációs parkként funkcionálhat.) 
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1. ábra: Egyetlen fa szolgáltatásai 

 

Hatvan város jellemzése 

Elhelyezkedés 

Hatvan földrajzilag Heves megye nyugati felében, a Mátra hegység lábánál, az Alföld peremén 

helyezkedik el a Zagyva-folyó két partján. Helyzetét meghatározza, hogy négy megye – Pest, Jász-

Nagykun-Szolnok, Nógrád és Heves – határán található. Közigazgatásilag az Észak Magyarországi 

Régióban, Heves megyében és a Hatvani járásban helyezkedik el. Hatvannal határos települések: 

Boldog, Csány, Ecséd, Heréd, Jászfényszaru, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Tura. A település 

közigazgatásához tartozó terület nagysága jelenleg 81 km2.  

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. 

Történelmi áttekintés 

A település kialakulásában nagy szerepet játszott, hogy jelentős utak (Buda-Krakkó útvonal) és 

tájegységek kereszteződésénél jött létre, a Mátra déli lábánál, a Zagyva észak-dél irányú völgyében, a 

hegyvidék és az Alföld találkozásánál. 

Hatvan neve jól ismert a magyar régészetben, hiszen 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 kultúra névadó lelőhelye a Strázsahegy, ahol páratlan 

régészeti leletek kerültek elő (bronztárgyak, kő- és csonteszközök). A bronzkorban itt élt népcsoport 

műveltségének elkülönített leírását 1934-35-ben Tompa Ferenc munkája tette lehetővé. 

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, a Bástya-, és Vár utca vonalában a 

várárok nyomvonala még jól nyomon követhető. 

A Grassalkovich család építkezései a mai napig meghatározó építészeti elemei a városnak. A város 

központja a kastély körül alakult ki. A XIX. század második felében jelentős vasútépítésekre kerül sor a 
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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. 

Közlekedés 

Hatvan közlekedési helyzete mind közúti, mind vasúti kapcsolatait tekintve kedvező. Elérhető az M3-as 

autópályán, melyhez 3 csomóponton keresztül is kapcsolódik a város. 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.  

Vasúton megközelíthető a Budapest-Miskolc nemzetközi törzshálózati fővonalon és a Hatvan-

Salgótarján, illetve a Hatvan-Szolnok hazai törzshálózati fővonalon. 

Demográfia, humán infrastruktúra 

Hatvan népességének ugrásszerű megemelkedése a vasút megjelenéséhez (1867-1873), valamint a 

Cukorgyár alapításához (1889) köthető. A város népességszáma csúcspontját 1983  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 lakosság a 2013. év végén 20.381 fő volt. 

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. 

A városban két bölcsőde működik a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat intézményeként, 

ezeken felül a városban – önkormányzati adatszolgáltatás szerint - több családi napközi is működik. A 

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

általános iskolások tanítása 6 db iskolában folyik, 5 db középiskola található a településen, valamint 

egy alapfokú művészeti iskola is működik a városban. 

A település lakosságának egészségmegőrzése érdekében komplex egészségügyi ellátást az Albert 

Schweitzer Kórház, illetve háziorvosi és szakorvosi rendelők biztosítják. A kórház térségi szerepkörrel 

rendelkezik, hiszen tartozik hozzá járóbeteg és fekvőbeteg ellátási terület Hatvanon kívül is. 

Gazdaság, foglalkoztatottság 

Jelenleg a hangsúly az autó alkatrész, valamint a vegyipari (gyógyszer) gyártáson van. A 

mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya 2013-ban 22,6% volt. 

A város elhelyezkedéséből adódóan - hiszen kiemelkedő közlekedési csomópont - a nagy átmenő 

forgalomnak köszönhetően a kereskedelmi valamint a szolgáltató szektor fellendülőben van. 

Hatvan városa nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a turizmust fellendítse. 

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. 
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Hatvanban a regisztrált munkanélküliek száma 2013-ban 471 fő volt. 

Hatvani-sík kistáj jellemzői 

A város az Észak-Alföldi hordalékkúp síkság földrajzi nagytáj Hatvani-sík kistáján fekszik. A Hatvani-sík 

kistáj középső és DK-i része hullámos síkság, illetve az alacsonyabb fekvésű, enyhén tagolt síkság, Ny-i 

része az alacsony domblábi hátak és lejtők, É-i része a közepes magasságú tagolt síkság ortográfiai 

domborzattípusba sorolható. A felszín enyhén D felé lejt. A talajviszonyokat vizsgálva elmondhatjuk, 

hogy a térségben a réti öntéstalaj dominál, kismértékben jellemző még a réti szolonyec, illetve a 

csernozjom barna erdőtalaj. Megtalálható a homok mellett a humuszban gazdag feketeföld és a 

mezőségi barnatalaj is. 

A kistáj éghajlata mérsékelten meleg-száraz, Ny-on inkább mérsékelten meleg – mérsékelten száraz. 

Az É-i részeken kevéssel 1950 óra fölötti értékekkel jellemezhető az évi napfénytartam, de a D-i 

részeken megközelíti a 2000 órát is. Az évi középhőmérséklet 10,0-10,2 °C. A csapadék évi összege 

540-580 mm, de a kistáj Ny-i részein eléri a 600 mm-t is. Az évi mennyiségből 330 mm a vegetációs 

időszakban hullik le. 

Az Alföld flóravidékén belül (Eupannonicum) a Tiszántúli (Crisicum) és Duna-Tisza közi (Praematricum) 

flórajárások határán elhelyezkedő kistáj fontosabb potenciális erdőtársulásai között a tölgy-kőris-szil 

ligeterdők (Querco-Ulmetum hungaricum), a nyílt sztyeptölgyesek (Festuco-Quercetum) és a 

gyöngyvirágos tölgyesek említhetők. A nyílt társulások közül jelentősebb felületeket foglalnak el a 

homoki legelők (Potentillo-Festucetum pseudovinae) és a homokpusztarétek (Astragalo-Festucetum 

sulcatae). Mára viszont a természetes vegetáció helyét jórészt szántók, ültetvényszerű erdők, valamint 

infrastrukturális elemek foglalják el. 

Az erdőgazdaságilag hasznosított területeken fiatal- és középkorú, zömében keménylombos erdők, 

kisebbrészt fenyvesek találhatók. A mezőgazdasági területhasznosítás jellemzőbb kultúrái a búza (20-

40 q/ha), a cukorrépa (300-400 q/ha), és a paradicsom (100-250 q/ha). 

Védett természeti értékek, területek 

A belterülettől északra lévő zártkerti fekvésű területen található a Strázsahegy megnevezésű, 03-0024-

01 hivatkozási számú, őskori eredetű földvár. A földhivatali alapadatok szerint a terület szántó, kert, 

gyümölcs, illetve szőlő művelésű. 

A Csörsz-árok befejezetlenül maradt külső vonala menti ellenőrzőpont egy őrtoronyból, kéthelyiséges 

barakkból és az egészet körülölelő sáncárokrendszerből állhatott, amelynek egy átkelőhelyet kellet 

őriznie a Zagyván. Az állomás nem lehetett sokáig használatban, sokan feltételezik, hogy soha nem is 

vették használatba megépítése után az objektumot, mivel a rendszer – aminek része lett volna – 

sosem készült el. 
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2. ábra: Csörsz-árok nyomvonala (forrás: https://djnaploja.wordpress.com/) 

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 Sashalom fátlan borítottságú területen található. Mivel mindhárom halom a délre 

eső, sík fekvésű területen helyezkedik el, így az alacsony relatív magasságkülönbségek miatt azok nem 

érvényesülnek hangsúlyosan a tájképben, mindössze közelről érzékelhetőek. 

Hatvan város területét az Országos Ökológiai Hálózat elemei közül mindössze az ökológiai folyosó 

területe érinti. Az ökológiai folyosó övezetébe tartozik a Zagyva folyó, valamint a Nógrádi-patak 

medre, továbbá a belterülettől délre lévő erdős, gyepes területek egy része.2 

 

 

Felszínborítottság 

Hatvan közigazgatási területén a növényzettel való borítottság széles skálán mozog, mely 

műholdfelvételből származó NDVI vegetációs index alkalmazásával szemléltethető.  

                                                           
2 Fejezet forrásai: Hatvan Város környezetvédelmi Programja 2017, Hatvan Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 2015, Integrált Településfejlesztési Stratégiához Készített Megalapozó 
Vizsgálat Kiegészítése 2015, Hatvan Város Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzata (Teljes körű 
felülvizsgálat) Alátámasztó munkarész (2009) 
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3. ábra: Sentinel 2A műholdfelvételből származó NDVI vegetációs index (2018)) 

 

A módszer megmutatja, hogy milyen területi aránnyal és milyen vitalitással bír a növényzet egy adott 

területrészen. A sötét árnyalat a növényzet életképes jelenlétét fejezi ki, a világos árnyalat a növényzet 

hiányára utal. A zöldfelületek tényleges nagysága azonban eltérést mutathat a felvételhez képest, 

ugyanis pl. egy lombkoronaszint alatti zárt burkolat nem érzékelhető a felvételen. 

Hatvan esetében alacsony zöldfelületi intenzitást mutat Óhatvan belvárosa, a volt cukorgyár területe, 

valamint az ipari terület. Magas zöldfelületi intenzitás tapasztalható Közép Hatvan déli részén, a 

külterület délkeleti részén, a meglévő erdőterületeken (pl. Kisgombosi Őstölgyes). 

A zöldfelület intenzitásának vizsgálata mellett műholdfelvétel segítségével vizsgálható a beépített 

felszínek területi eloszlása is. 
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4. ábra: Épített felszín területi eloszlása (Corine felszínborítási adatbázis, 2012) 

 

Épített, jellemzően nem vízáteresztő burkolat, építmény, épület egybefüggő területe található az 

iparterületen, Óhatvan belvárosában, valamint markánsan megjelenik a vasút területe és az M3 

autópálya vonala. A volt cukorgyár területe szintén egybefüggő, épített felszínként értékelhető. A 

külváros-kertvárosi területek magánkertjei szabdalják meg a beépített városi felszínt, valamint 

nagyobb egybefüggő burkolatlan-építetlen felszín található a vasútállomás nyugati oldalánál. 

 

Akcióterület bemutatása 

Az ITS-ben lehatárolásra kerültek a város stratégiai fejlesztési céljait szolgáló integrált fejlesztések 

akcióterületei. Az első akcióterület az Óhatvan akcióterület, mely a város történelmi magjaként ismert, 

a város központjaként működik. E településközponti szerep erősítése érdekében a Városháza 

tömbjének további fejlesztési igénye merült fel, illetve ezen a területen kerülhet kialakításra a piac- és 

rendezvénytér, valamint a multifunkcionális közösségi központ, továbbá a könyvtár megújítása is ezen 

a területen történik. A TOP Zöld Város pályázati csomag keretében a beavatkozási terület illeszkedik a 

korábbi Kossuth tér déli térrészén megvalósított ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 kódszámú „Hatvan 

barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásaink fejlesztése” című turisztikai 

vonzerőt növelő pályázathoz, valamint az ÉMOP-2.1.1/A-12-K-2012-0003 kódszámú „Széchenyi 

Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és 

turisztikai célú hasznosítása” című projekthez. 
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A jelenlegi fejlesztéssel érintett akcióterület határai Hatvan belvárosában, a hajdani kolostorkert, ma 

polgármesteri hivatal épülete és közvetlen környezete alkotta önkormányzati tulajdonú rendezetlen 

állapotú ingatlan, valamint az azt határoló közterületek a Hunyadi tér és Kossuth tér között 

találhatóak. Ez vegyesen belvárosi burkolt és zöldterület, itt található a meglévő termelői piac és a 

könyvtár jelenleg használaton kívüli épülete. Az akcióterületet a társadalom minden szegmense 

igénybe veszi, használja; kulturális, kereskedelmi és szolgáltatói tevékenység folyik az általános 

belvárosi forgalom mellett. A területen lévő lakóépületek, lakások száma csekély, és továbbiak 

kialakítása a jövőben nem várható. Az akcióterületen jellemzően irodai dolgozók, kereskedelemben és 

szolgáltatásban dolgozók tevékenykednek. 
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II. Kataszterezés 
Jelen fejezet bemutatja a települési zöldinfrastruktúra kataszter elkészítésének módját, az adat-

felvételezés szempontjait és részletezettségét. 

A város korábban nem készített zöldfelületi katasztert, nem álltak rendelkezésre pontos adatok a 

zöldinfrastruktúra állapotára, minőségére, méretére vonatkozóan. Ebből kifolyólag jelen dokumentum 

készítésének keretén belül részletes zöldfelületi kataszter készült, mely a következőket tartalmazza: 

▪ Települési szintű zöldinfrastruktúra elemek 

o városrészek szerinti jellemzés (összefüggő területek) 

o egyes elemek szerinti jellemzés (pontszerű és vonalas elemek) 

▪ Akcióterület elemei 

o pontszerű elemek 

o vonalas elemek 

o tömeges elemek 

A települési zöldinfrastruktúra hálózat az élő, biológiailag aktív növényzetből, biomasszából és az élő 

vagy mesterséges vízfelületekből áll. A növényzet egy része közterületen található, melynek 

fejlesztésére az önkormányzat közvetlen hatással bír. Ugyanakkor a növényzet számottevő része 

magánterületen található, azaz családi házak kertjei, ingatlanok belső területei alkotják. Ezekre a 

területekre az önkormányzat nem bír közvetlen befolyással, ugyanakkor az infrastruktúra hálózat 

fontos részét képezik. Ezért a kataszter készítse során a közel azonos adottságú városrészek 

felmérésére is sor került, így a magánterületek növényállománya is megjelenik a zöldinfrastruktúra 

hálózatban. 

 

5. ábra: zöldinfrastruktúra hálózat biológiailag aktív, szolgáltató növényzete közterületen3 

                                                           
3 Forrás: Almási Balázs (Szent István Egyetem, Budai Campus) 
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6. ábra: biológiailag aktív, szolgáltató növényzet magánterületen és közterületen4 

Az elkészített kataszter térinformatikai adatbázisba kerül. Az elemekről készült fotódokumentáció 

szintén a térinformatikai rendszer részét képezi. 

A kataszteri adatlap mintákat a melléklet tartalmazza. 

A kataszter eredményeit, elemzését a III. Helyzetértékelés - Fizikai rendszer elemzése fejezet 

tartalmazza. 

Települési szintű zöldinfrastruktúra elemek: Városrészek 

A közel azonos jellegű beépítettséggel, növényesítéssel rendelkező településrészeket egyben 

vizsgáltuk. (Városrészek ITS lehatárolás szerint.) 

A vizsgált városrészek: 

1. Kertváros 

2. Ipari park 

3. 3. sz. főút 

4. Kolóniák 

5. Nagytelek 

6. Újhatvan központ 

7. Vasút területe 

8. Középhatvan 

9. Zagyva-part 

10. Óhatvan-Belváros 

11. Óhatvan-Hegyalja 

12. Lakótelepek 

13. Kishatvan 

14. Szőlőhegy 

15. Nagygombos 

                                                           
4 Forrás: Almási Balázs (Szent István Egyetem, Budai Campus) 
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16. Keleti ipari park 

17. Görbeéri tavak 

18. Bevásárló központ 

 

 

 

7. ábra: Városrészek lehatárolása 
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Az alábbi táblázat összefoglalja a településrészek kataszterezésének módszerét, azt, hogy milyen 

adatok kerültek felvezetésre a kataszteri adatlapban, illetve hogyan és miért történt a felvételezés. 

 

MIT? HOGYAN? MIÉRT? 

Településrész jellemző arculata 

  

▪  jellemző terület használat 
településszerkezeti terv 
alapján - max. 2 kategória 
megjelölésével 

A területhasználat nagyban 
alakítja, befolyásolja a 
zöldfelületi rendszer 
struktúráját. 

▪  jellemző beépítési mód 

műholdkép és DAT alapján - 
szabadonálló/zártsorú, 
jellemző épülettípusok 
felsorolásával 

▪  jellemző utcakép 

helyszíni bejárás során 
tapasztaltak szerint (fotóval 
rögzítve) - jellemző zöldfelületi 
elemek, közlekedési felületek 
megnevezésével 

▪  beépítettség mértéke 
becsléssel műholdkép és DAT 
alapján %-ban kifejezve 

Minél magasabb a beépítettség 
aránya, annál kisebb a 
zöldfelület nagysága, a jövőben 
annál nagyobb szerepet 
szükséges kapnia az alternatív 
zöldfelületi megoldásoknak. 

Zöldfelületi hálózat 

  

▪  folytonossága 
helyszíni bejárás tapasztalatai 
és műholdkép alapján - 
igen/nem A zöldfelületi rendszer megfelelő 

működésének feltétele a 
folytonosság, a hálózatszerű 
szerkezet. ▪  hiányossága 

helyszíni bejárás során 
tapasztaltak alapján - a 
meglévő zöldfelületi elemek 
hiányosságainak felsorolásával 

Humán épített funkciók jelenléte 

  

▪ díszpark 

helyszíni bejárás és 
településszerkezeti terv 
alapján - a kataszteri lapon x-
szel jelölve, amennyiben a 
városrészben megtalálható az 
adott elem 

A zöldfelületi elemek humán 
épített funkcióval is 
rendelkezhetnek, mely funkciók 
az adott településrész 
társadalmi-gazdasági folyamatait 
befolyásolják, és betekintést 
adnak az ott folyó 
tevékenységekre, szokásokra. 

▪  műemlék/szobor 

▪  kerékpárút 

▪  szökőkút/vízarchitektúra 

▪  játszótér 

▪  kulturális intézmény 

▪  labdapálya 

▪  állatkert/vadaspark 

▪  kutyafuttató 

▪  uszoda/fürdő/strand 
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Ökoszisztéma szolgáltatások és előnyök 

  

EGÉSZSÉG     

  

▪ testmozgás, edzés, sport 

helyszíni bejárás, 
településszerkezeti terv és 
műholdkép alapján - a 
kataszteri lapon x-szel jelölve, 
amennyiben a városrészben a 
zöldfelület az adott 
ökoszisztéma-szolgáltatást 
nyújtja 

Az ökoszisztéma szolgáltatások a 
zöldfelületi rendszer minőségi és 
mennyiségi jellemzőinek 
mutatói. 

▪  gyógyító hatású zöldfelület 

▪  mentális feltöltődés, közérzet 
javítása 

REKREÁCIÓ 

  

▪ díszpark 

▪  műemlék/szobor 

▪  kerékpárút 

LAKOSSÁG ÉS TELEPÜLÉS 

  

▪ biztonságérzet 

▪  társadalmi interakció, szociális 
kohézió 

▪  identitás erősítés 

▪ ingatlanérték növelő hatás 

▪  szemléletformálás 

KÖRNYEZET 

  

▪ levegőminőség javítása 

▪  talajminőség javítása 

▪  védelem (bűz, zaj, látvány) 

GAZDASÁG ÉS ENERGIA 

  

▪ épületenergetika, védelem 

▪  csapadékvíz visszatartás 

▪  energetikai alapanyag, biomassza 

KLÍMA 

  

▪ párolgó vízfelület (természetes, 
mesterséges) 

▪  szélcsatorna 

▪  települési klímát befolyásoló 
min. 2 ha nagyságú zöldfelület 

Extrém terhelés jelenléte 

  

▪  közlekedés, áthaladó forgalom helyszíni bejárás és 
településszerkezeti terv 
alapján - a kataszteri lapon x-
szel jelölve, amennyiben a 
városrészben jellemző az 

Az extrém terhelés a rendszer 
működést nagyban befolyásolja. 
A terhelést jelentő tényezőkhöz 
igazodva szükséges felkészíteni a 
zöldfelületet a hatások 

▪  közműterhelés (trafó, 
magasfeszültségű vezeték) 

▪  pontszerű szennyezési forrás 
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▪  ipari tevékenység 
adott tevékenységből eredő 
extrém terhelés 

megfelelő kezelésére. 

 

A kataszteri lapon a településrészek egészének vagy a településrész egy bizonyos elemének zöldfelületi 

rendszerére jellemző hiányosságok is megjelölésre kerültek. A kataszter eredményeit, elemzését a III. 

Helyzetértékelés - Fizikai rendszer elemzése fejezet tartalmazza. 

A kataszteri adatok a tervlapokon is megjelenítésre kerültek. Az áttekinthetőség érdekében az alábbi 

piktogramokkal kerültek jelölésre a humán/épített funkciók és az ökoszisztéma szolgáltatások. 

 

 

8. ábra: Térképlapokon alkalmazott jelölések jelmagyarázata 
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Települési szintű zöldinfrastruktúra elemek: egyes elemek 

A település közigazgatási határán belül, illetve közvetlenül mellette vizsgáltuk a meglévő és potenciális 

zöld és kék elemeket. Felmérésre került zöldinfrastruktúra elemek: 

Felmért elem: 

▪ ártéri zöldfelület (Zagyva és töltései által határolt területe, beleértve a Bér-patakot is) 

▪ emlékmű (pl.: Radnóti emlékmű, Werbőczy emlékmű – park) 

▪ fasor (fasorok, utcafásítások) 

▪ játszótér 

▪ kastélypark 

▪ kórházkert 

▪ növényesített közterület (területhasználati kategória szerint nem zöldterület, de mini parkként 

funkcionáló közterület, park) 

▪ őstölgyes 

▪ park 

▪ sportpálya 

▪ sportpark 

▪ sporttelep 

▪ temető 

▪ tó 

▪ ültetvény (nyárfa) 

▪ üres, gyepes terület (kihasználatlan gyepes területek, jellemzően zöldterület területhasználati 

kategóriában, park) 

A felmérés során „fasor”-ként felvételeztük azt az utcafásítást, ahol a szabályos sorba ültetett fák min. 

2 ingatlan előtt húzódnak. Az 1 ingatlan széles fásítás nem került felvételezésre, azaz ha egy tulajdonos 

a saját háza előtt elültet 3 db fát szabályos távolságra, azt nem tekintettük települési szintű fasornak. 

Ez alól kivételt képez, ha az egyetlen ingatlan szélességű fatelepítés kiemelt értékkel rendelkezik, pl. 

látvány vagy ökológiai szolgáltatás minőségéből fakadóan települési szintű értéket képvisel; vagy ha az 

adott ingatlan méreténél fogva kiemelkedő, pl. nem családi ház kert szélesség, hanem ipari 

létesítmény, telephely szélesség.  

Vizsgáltuk az erdőterületeket, valamint a mezőgazdasági területeket művelési ág szerint (szőlő, 

gyümölcsös). 

Ezeken felül felmértük a közlekedési útvonalakat (vasút, közút) gyakran kísérő számottevő fás szárú 

növényzetet, melyek sem a feljebb felsoroltak közé, sem a zöldterület területhasználati kategóriába 

nem tartoznak, ugyanakkor mégis keskeny ökológiai folyosóként működnek. 

Az alább olvasható leírásban a felmért állapotjellemzők után zárójelben jelöljük az adott állapot 

jellemző magyarázatát, ill. mértékegységét. 

Az egyes elemek esetében vizsgáltuk: 

▪ az elem ELHELYEZKEDÉSét (hol található) 

▪ MÉRETét (vonalas elemek esetében hosszúság (fm), tömeges elemek esetén kiterjedés (m2, 

ha)) 
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Vizsgáltuk az elem ÁLLAPOTát: 

1-től 5-ig terjedő skálával osztályoztuk az állapotot, ahol az 1-es számérték a legrosszabb állapotot, az 

5-ös számérték a kiváló, legjobb kategóriát jelöli. 

▪ Növényzet esetében 

o fák jelenléte (a terület hány százaléka borított lombkoronával – becsült érték) 

o fák egészségügyi állapota (a faállomány egésze milyen egészségügyi állapotban van – 

szemrevételezés alapján becsült érték 5-ös skálán) 

o esztétika (a terület növényállományának látványa 5-ös skálán) 

o ápoltság (fenntartás állapota, a terület mennyire gondozott benyomást kelt – 5-ös 

skálán értékelve) 

o biodiverzitás (a terület növényállománya mennyire változatos 5-ös skálán értékelve, az 

1-es monokultúrát jelöl. Szemrevételezés alapján becsült érték) 

o invazív fajok jelenléte (található-e a területen invazív faj, 5-ös skálán értékelve. 1-es 

érték ha nem található, 5-ös érték ha teljes terület fertőzött) 

▪ Eszközök, parkberendezések esetében 

o ápoltság-eszközök (területen található eszközök mennyire ápoltak: 1-es érték jelöli a 

korhadt, törött, használhatatlan eszközöket. 5-ös érték jelöli a megfelelően karban 

tartott eszközöket. Ha nincs eszköz a területen, akkor nem kap értéket az adott elem.) 

o burkoltság (teljes terület hány százaléka fedett bármilyen burkolattal. Szemrevételezés 

alapján becsült százalék, azaz pl. egy 100 m2-es elem esetében a 25% érték nagyjából 

25 m2 burkolt felületet takar) 

o vízáteresztő (a burkolt felület hány százaléka vízáteresztő burkolat, azaz pl. 10% érték 

az előző pontban írt 25 m2 burkolat esetében összesen körülbelül 2,5 m2 vízáteresztő 

burkolatot jelent. Szemrevételezés alapján becsült érték) 

o hiányosság (terület funkciójának megfelelő parkberendezések, eszközök hiánya, pl. 

pad: közparkban nincs pad, leülőhely) 

o egyéb (bármilyen megjegyzés, egyéb érték a fentieken felül) 

 

HUMÁN ÉPÍTETT FUNKCIÓK esetében vizsgáltuk, hogy a megnevezett funkciót ellátja-e a terület. A 

felvételezés módja: igen/nem. Vizsgált funkciók: 

▪ állatkert, vadaspark (állatok bemutatása történik-e a területen) 

▪ díszpark (esztétikai célokat szolgál, kellemes közérzetet nyújt a látvány) 

▪ fitnesz (található-e a területen testedzésre alkalmas parkeszköz) 

▪ futópálya (található-e a területen futópálya) 

▪ játszótér (található-e a területen játszótér, játszóeszköz) 

▪ kerékpárút vagy létesítmény (kerékpárúton megközelíthető-e, található-e kerékpártároló) 

▪ kulturális intézmény (található-e a területen vagy közvetlenül mellette) 

▪ kutyafuttató (található-e a területen) 

▪ labdapálya (található-e a területen labdázásra kialakított pálya (foci, kosár, stb.)) 

▪ műemlék, szobor (található-e a területen) 

▪ szökőkút, vízarchitektúra (található-e a területen) 

▪ templom, kápolna (található-e a területen vagy közvetlenül mellette) 
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▪ uszoda, fürdő, strand (található-e a területen vagy közvetlenül mellette) 

ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELŐNYÖK esetében vizsgáltuk, hogy a megnevezett funkciót 

ellátja-e a terület. A vizsgált funkciók esetében a felvételezés szubjektív, becsült. A felvételezés módja: 

igen/nem. 

Vizsgált funkciók: 

▪ Egészség 

o testmozgás, edzés, sport (alkalmas-e a terület aktív rekreációra, sportolásra) 

o gyógyító hatású zöldfelület (kórházkert, gyógyító pont, orvosi rendelő kertje, stb.) 

o mentális feltöltődés, közérzet javítás (megnyugtató, energetizáló, feltöltő környezet) 

▪ Lakosság és település 

o biztonságérzet (kellemes környezet, biztonságban érzem-e magam, ha itt vagyok) 

o társadalmi interakció, szociális kohézió (leülőhely, ismerkedésre, találkozásra alkalmas 

terület) 

o identitás erősítés (jellegzetes, városrészre, területre jellemző, meghatározó 

megjelenés, büszke vagyok, hogy itt lakok-érzet) 

o ingatlanérték növelő hatás (környező ingatlanokra pozitív, értéknövelő hatás) 

o szemléletformálás (oktatásra, bemutatásra alkalmas terület, innovatív 

környezettudatos példaértékű megoldás, bemutató, tanösvény, stb.) 

▪ Gazdaság és energia 

o épületenergetika, védelem (a zöldterület hozzájárul az épület hűtés-fűtés költségeinek 

csökkentéséhez pl. árnyékolással, széltöréssel) 

o csapadékvíz visszatartás (a terület részt vesz a csapadékvíz kezelésben, 

visszatartásban, szikkasztásban – pl. gyepes árok, kavicsos víznyelő, stb.) 

o (energetikai) alapanyag, biomassza (területen termelt alapanyag, étel, építőanyag, 

stb.) 

▪ Rekreáció 

o turizmus (terület turisztikai vonzerővel bír) 

o sport, játék (aktív sportolásra, játékra, csoportos és egyéni mozgásra alkalmas terület) 

o kulturális, spirituális elem (templom, temető, vallási jelkép, kulturális vagy történelmi 

jelentőséggel bír) 

▪ Környezet 

o levegőminőség javítás (biomassza aktívan részt vesz a levegő tisztításában, por 

megkötésében) 

o talajminőség javítás (erózió, defláció mérséklése, talaj megkötése növényzettel, 

gyökerekkel) 

o védelem (bűz, zaj, látvány takarása, mérséklése, szűrése biomassza által) 

▪ Klíma 

o párolgó vízfelület (természetes és mesterséges vízfelület található-e a területen) 

o szélcsatorna (a terület részt vesz a település átszellőzésben) 

o települési klímát befolyásoló méret (min. 2 ha biológiailag aktív zöldfelület. Vízszintes 

vetület értendő! (Nem levélfelület.)) 

További vizsgált jellemzők esetében a felvételezés módja: igen/nem. 
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Vizsgált jellemző: 

▪ VÉDETTSÉG 

o NATURA2000 terület 

o helyi 

o országos 

▪ ELÉRHETŐSÉG 

o köz számára nyitott vagy zárt terület 

o tömegközlekedéssel megközelíthető-e (található-e buszmegálló a területen vagy 

közvetlenül mellette) 

▪ KONNEKTIVITÁS 

o közvetlenül kapcsolódik-e más elemhez 

▪ TERÜLETHASZNÁLATI KATEGÓRIA 

o szerkezeti terv alapján jellemző területhasználati kategória 

▪ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG 

o szolgáltató egység (található-e a területen vagy közvetlenül mellette) 

o terület bérbeadva, közvetlenül hasznosul (terület bevételt termel bérleti díjjal vagy 

egyéb közvetlen módon) 

▪ EXTRÉM TERHELÉS 

o közlekedés-áthaladó forgalom (nagymértékű átmenő közúti vagy vasúti forgalom a 

területen vagy közvetlenül mellette) 

o közműterhelés (található-e épített közmű műtárgy a területen mely vizuális vagy 

egyéb szennyező és/vagy balesetveszélyes elemként jelenik meg, pl.: trafó a játszótér 

mellett) 

o pontszerű szennyezési forrás (káros hatású szennyezési pont, pl.: ipari égéstermék 

elvezető kémény, illegális szennyvízbeömlő, illegális hulladéklerakat, stb.) 

▪ MEGJEGYZÉS, EGYÉB (fentieken felül megjelenő jellemző, állapot, pl.: zavaró látvány) 

Az adatokat minden zöldfelületi elem esetében a helyszíni bejárás alkalmával kataszteri adatlapra 

rögzítettük, mely a térinformatikai rendszerben kerül feldolgozásra. 

A kataszter eredményeit, elemzését a III. Helyzetértékelés - Fizikai rendszer elemzése fejezet 

tartalmazza. 

Akcióterület 

Az akcióterületen rendkívül részletes, objektív felmérés készült. Részei: 

▪ geodéziai felmérés 

▪ elemek kataszteri adatlapja 

▪ fotódokumentáció 

Ezen összetevőkből építkezik a térinformatikai állomány. 

A részletes felmérési kataszteri adatlapokat, valamint a hozzá tartozó kódokat és magyarázatukat a 

melléklet tartalmazza. 
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Az Akcióterületen felmértük a meglévő növényzetet (fa, facsoport, cserje, cserjecsoport, sövény, 

évelőágy, gyepfelület, konténeres növény), a parkberendezést (pad, ülőfelület, hulladékgyűjtő, ivókút, 

stb.) és egyéb elemeket (szobor, emlékmű, játszótér, stb.). 

A fák vizsgálata kitért az egyes faegyedek méretére (korona, törzs), állapotára (gyökér, törzs, korona, 

ápoltság, életképesség) illetve vizsgálatuk az egyéb adottságokat, negatív hatásokat, 

veszélyeztetettséget. 

A cserjék és parkberendezések vonatkozásában szintén vizsgáltuk az állapotot, ápoltságot, méretet, 

elemtípust (pontszerű, vonalas vagy felületi elem). 

Rögzítésre kerülő adatok: 

▪ FÁK (sorfa, szóló fa, facsoport) 

o terület helyrajzi száma 

o fa sorszáma 

o fa megnevezése (kód) 

o fa életkora 

o fa állapota (skála magyarázatát a melléklet tartalmazza) 

▪ korona 

▪ törzs 

▪ gyökér 

▪ ápoltság 

▪ életképesség 

o korona vetület (m) 

o törzsméret 

▪ körméret/átmérő 

▪ törzsmagasság 

o fa magassága (BECSÜLT ÉRTÉK) 

o védettség 

o veszélyeztetettség 

o negatív hatás 

o megjegyzés, egyéb adatok 

▪ CSERJÉK 

o terület helyrajzi száma 

o cserje sorszáma 

o cserje megnevezése (kód) 

o cserje életkora (amennyiben adat rendelkezésre állt) 

o állapot 

o darabszám (BECSÜLT ÉRTÉK) 

o megjegyzés, egyéb 

▪ ZÖLDFELÜELTEK, JÁTÉKOK, PONTSZERŰ, VONALAS ÉS FELÜLETI TARTOZÉKOK 

o terület helyrajzi száma 

o elem sorszáma 

o elemtípus (pont, vonal, felület) 

o elem megnevezés 
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o faj 

o kor 

o állapot 

o anyag 

o terület 

o hosszúság 

o magasság 

o védettség 

o cserjeszám 

o megjegyzés 

A kataszter eredményeit, elemzését a III. Helyzetértékelés - Fizikai rendszer elemzése fejezet 

tartalmazza. 

III. Helyzetértékelés 

Stratégiai dokumentumok elemzése 

Jelen fejezet a zöldinfrastruktúra fejlesztés vonatkozásában vizsgálja, összegzi a települési szintű és 

nagyobb léptékű dokumentumokat. Ezen dokumentumok, stratégiák: 

▪ Európai Unió Zöldinfrastruktúra Stratégiája 

o Biodiverzitás Stratégia 

▪ Nemzeti Környezetvédelmi Program (2014-2019) 

▪ Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) 

▪ Hatvan Város Környezetvédelmi Programja (2017) 

▪ Hatvan Város Településképi Arculati Kézikönyve (2017) 

▪ Hatvan Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015) 

▪ Hatvan Város – Településfejlesztési Koncepció (2015-2030) 

Az Európai Unió Zöldinfrastruktúra Stratégiája 

A zöldinfrastruktúra komplex ökológiai-gazdasági-társadalmi jelentőségének, valamint a fejlesztésével, 

szervezésével, irányításával elérhető hatásokban rejlő potenciálok felismerésével korunk egyik 

legfontosabb feladatává vált, hogy minél szélesebb körben alkalmazásra, kihasználásra kerüljenek a 

zöldinfrastruktúra adta előnyök. Ehhez az Európai Unió a Zöldinfrastruktúra Stratégiában 

meghatározott módon járul hozzá, azaz a különböző szakpolitikák beépítéséhez ad keretet, 

iránymutatást. A stratégia alapja, hogy a különböző szakpolitikai célok megvalósításának egyik eszköze 

a zöldinfrastruktúra fejlesztése, a természet folyamataira épülő megoldások. 

A stratégiához szorosan kapcsolódik a Biodiverzitás Stratégia, mely két távlatban tűzött ki átfogó 

célokat. 

2020-ig teljesítendő kiemelt uniós cél: 
„A biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma szolgáltatások romlásának megállítása az 

Európai Unióban 2020-ig, valamint állapotuknak a lehetőségekhez mért szintű helyreállítása, ezzel 

együtt a biológiai sokféleség globális csökkenésének megelőzésére tett erőfeszítésekhez való uniós 

hozzájárulás fokozása.” 
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2050-re vonatkozó európai uniós elképzelés: 
„Az Európai Unió biológiai sokféleségének és az általa nyújtott, az EU természeti tőkéjét jelentő 

ökoszisztéma szolgáltatásoknak – a biológiai sokféleségben rejlő érték, valamint az emberek jólétéhez 

és a gazdasági jóléthez való alapvető hozzájárulás miatt, továbbá a biológiai sokféleség csökkenése 

okozta katasztrofális változások elkerülése érdekében – 2050-re oltalmat kell élvezniük, megfelelő 

jelentőségre kell szert tenniük, és megfelelő helyreállítás tárgyát kell képezniük.” 

A Biodiverzitás Stratégia 2020-ig elérni kívánt célja „A „zöld” infrastruktúra létrehozása és a romlásnak 

indult ökoszisztémák legalább 15 %-ának helyreállítása révén 2020-ra maradjanak fenn és javuljanak az 

ökoszisztémák és a szolgáltatásaik.” Ehhez minden tagállamnak fel kell térképezni és értékelni kell az 

ökoszisztémák és szolgáltatásaik állapotát. Az intézkedés keretén belül készült el hazánkban a Nemzeti 

Biodiverzitás Stratégia, melyet a 28/2015 (VI.17.) OGY határozattal ratifikáltak. 

A zöldinfrastruktúra jelentőségét az uniós politika más területein is elismerték, a stratégiában szereplő 

irányelveket integrálták az alábbi dokumentumokba: 

▪ Hetedik környezetvédelmi cselekvési program 

▪ 2014-2020-ra szóló Regionális Politika 

▪ Víz Keretirányelv 

▪ Nitrát Irányelv 

▪ Árvíz Irányelv 

▪ Éghajlatváltozáshoz való Alkalmazkodásról szóló EU Stratégia.5 

A zöldinfrastruktúra fejlesztésének, alakításának, hosszú távú működtetésének legjobb gyakorlati 

módja, hogy ha több szintű, átfogó, különböző szakterületeket célzó programokba, tervekbe 

integráljuk. Ennek megfelelően a zöldfelület fejlesztésére vonatkozóan a Nemzeti Környezetvédelmi 

Programtól kezdve az országos és megyei szintű területrendezési tervekig tartalmaznak célokat, 

javaslatokat, előírásokat. 

A IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2014-2019) 

A dokumentum 3 stratégiai területet jelöl meg: 

1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 

2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 

3. Az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 

A zöldfelületi rendszerrel közvetlenül, vagy közvetve minden fejezet foglalkozik, de az 1. stratégiai 

területen belül külön fejezetben kapott helyet a „Zöldfelületek védelme”. A program 3 célt határoz 

meg közvetlenül a zöldfelületekre vonatkozóan: 

▪ A zöldfelületi elemek minőségi és mennyiségi fejlesztése. 

▪ A zöldfelületi funkciók színvonalának emelése. 

▪ A zöldfelületek magasabb szintű fenntartása. 

A célok eléréséhez szükséges intézkedéseket szisztematikusan külön szintenként tartalmazza a 

program, mely szerint a települési önkormányzatok szerepe az alábbiakban rejlik: 

                                                           
5forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség honlapja (www.eea.europa.eu) 
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▪ Zöldfelület-gazdálkodási tervezés (pl. koncepció, program kidolgozása; városi parkok stratégiai 

tervének elkészítése, rendelkezésre álló, hasznosítatlan területek felmérése és annak 

integrációja a településrendezésbe) 

▪ A zöldfelületi rendszer monitoringja, zöldfelületi kataszter térkép és adatbázis (nyilvántartás) 

létrehozása 

▪ Új lakó-, illetve egyéb beépítésre szánt területek kijelölése esetén, új zöldterület (közkert, 

park) kialakítása 

▪ Új térbeli összeköttetések kialakítása a zöldfelületi rendszer elemei között, új zöldhálózati 

elemek létrehozása 

▪ Fasorok állapotának javítása, védelme, fenntartása, telepítése, esetenkénti cseréje 

▪ A zöldfelület gondozása, karbantartása, a zöldfelületi funkciók fejlesztése, bővítése, visszaállítása 

▪ Az alulhasznosított városi területek felmérése és azok új funkcióra történő hasznosítása 

keretében a zöldfelületek növelése, barnamezős kataszter létrehozása települési szinten 

A vállalkozások feladata: 

▪ Telephely zöldfelületi rendezése 

▪ Helyi zöldfelületi akciók támogatása 

A civil szervezetek feladata: 

▪ A zöldfelület-tudatosság növelése, mintaprojektek népszerűsítése, a zöldfelület-használati 

kódex és a helyes használati formák kialakítása, terjesztése 

▪ Zöldfelület gondozó önkéntes programok szervezése 

A ZIFFA a fentieknek megfelelően készül, mely a kitűzött feladatokhoz és célokhoz igazodik. A 

javaslatok megfogalmazása nemcsak a települési dokumentumok célrendszere, de a nemzeti, ezáltal a 

nemzetközi programok célrendszere mentén történik. 

Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) 

A megyei környezetvédelmi program jelenleg tervezés alatt van, illetve áprilisban adta ki a megyei 

közgyűlés társadalmasításra az egyeztetési verziót, mely a hevesmegye.hu portálon elérhető. A 

dokumentáció az alábbi átfogó célokat jelöli meg: 

▪ Az emberi egészség és életminőség környezeti feltételeinek javítása: 

Cél az egészséges élet és a jó életminőség közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ide 

sorolandó a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a környezeti infrastruktúra folyamatos 

fejlesztése, az épített és természeti elemek megfelelő biztosítása a településeken, továbbá a 

környezeti károk felszámolása. 

▪ Heves megye természeti erőforrásainak és értékeinek fenntartható használata és védelme: 

Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti és épített értékek megőrzése, 

az ökoszisztémák védelme, a biodiverzitás csökkenésének megállítása. 

▪ Erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítás: 

Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés 

megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható 

használat megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a takarékos gazdaságfejlesztés 
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kereteinek kialakítására a tudatos fogyasztói magatartás és a környezeti szempontból 

fenntartható termékek ösztönzésével. 

A fenti célokhoz kapcsolódóan két átfogó célt tűz ki: 

▪ A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fokozása és a környezetbiztonság javítása: 

Mindhárom célhoz kapcsolódik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fokozása és a 

környezetbiztonság javítása, mely kiterjed a szélsőséges természeti folyamatok és természeti 

katasztrófák előrejelzésére és kárainak mérséklésére, valamint az ipar balesetek és havária 

esetek megelőzésére és a károk csökkentésére. 

▪ Környezettudatosság erősítése: 

Horizontális cél továbbá a lakosság környezeti tudatosságának javítása. Ez segíti a társadalom 

hosszú távú jóllétét azzal, hogy a fogyasztói és termelői szokások változásával csökken a 

környezetterhelés és nő a környezeti elemek védelme. 

A dokumentum Tájgazdálkodási formák Heves megye területén c. fejezete külön foglalkozik az ártéri 

tájgazdálkodással. A fejezet erre vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza: 

▪ A táj sajátosságaitól idegen meliorációs beavatkozások megszűntével újra létrejöhet az ártéri 

ökológiai rendszer, amely egykor a tájat jellemezte. 

▪ Több kísérlet (hazai és külföldi) alapján bizonyított, hogy a változatos, több művelési 

ágat és módszert együttesen kezelő ártéri gazdálkodási tevékenységek megfelelő 

jövedelmet képesek – már rövidtávon – is szolgáltatni, ráadásul igen sokféle támogatási 

rendszerben kedvezményezettek. 

▪ Hosszú távon a rendszer megszilárdulásával, a táj sajátosságainak megfelelő növényi és állati 

fajtakör kiszelektálásával a haszon és a táj védelmi potenciálja is tovább növelhető. 

▪ Az ártéri gazdálkodás megteremti a lehetőséget az ökológiai turizmusba történő 

bekapcsolódásra is, ami a mezőgazdasági tevékenységek szezonális jövedelmezősége mellett 

alternatív, állandó jövedelmet képes szolgáltatni. 

 

Hatvan Város Környezetvédelmi Programja 

A település a környezetvédelem terén fontos intézkedéseket tett az elmúlt években, melynek során 

helyi védettség alá kerültek a következő területek: Cukorgyári-tó, Kisgombosi Őstölgyes, Boldogi úti 

platánfasor, Grassalkovich kastély kertjében lévő Tilia cordata fasor, Óhatvani köztemetőben lévő 

Platanus x hibrida fasor, Nagygombosi gesztenyefasor. Továbbá helyi jelentőségű védett természeti 

értékek: 

▪ Hatvan, Népkertben található Populus x canescens (szürke nyárfa, helyrajzi száma 2647/2), 

▪ Radnóti téren található Acer platanoides (korai juharfa, helyrajzi számai 2631/3, 2631/4), 

▪ Kristály kastély mellett található Platanus x hybrida (platánfa; helyrajzi száma 5331/21), 

▪ Zagyva parton található Salix alba (fehér fűz), 

▪ Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet területén található Qercus robur (kocsányos tölgy; 

helyrajzi száma 2713/5), 

▪ az Óhatvani Köztemetőben található Acer platanoides (korai juharfa helyrajzi száma 4185.). 
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A Program bemutatja, értékeli a települési környezeti állapotokat: 

▪ légszennyező források: közlekedés, ipari-gazdasági tevekénység, biológiai allergének, 

mezőgazdasági munkák során képződő porterhelés, háttérszennyezés 

▪ zajterhelés: közúti közlekedés, vasúti közlekedés, vállalkozásokból eredő épületgépészeti 

berendezések, mezőgazdasági zajkibocsátás 

▪ felszíni és felszín alatti vizek állapota - A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon 

történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BMegyüttes rendelet meghatározása 

szerint Hatvan a „B” kategóriába esik, amely a nyílt, vagy mentesített ártéren fekszik, és 

amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd 

Hatvan területén a Zagyva árvízvédelmi rendszere kiépített, a „Hatvan Város 2016. évi helyi vízkár-

elhárítási tervének módosítása” tartalmazza a részleteket. 

A zöldfelületek állapotát tekintve Hatvan város beépítésre nem szánt területének szerkezetét 

alapvetően a nagyparcellás mezőgazdasági művelés határozza meg. Ezt színesítik kisebb erdőfoltok, 

természetes és mesterséges vízfelületek, szőlő-, és gyümölcsültetvények. A település erdősültsége 

messze elmarad az országos 23%-os átlagtól, csak 5,9 % körüli (forrás: NÉBIH Erdészeti Igazgatósága 

által közölt 2015. évi adatai alapján). Faállománya túlnyomórészt akác, nyár, illetve kevés fenyő és 

tölgy is található. A belterületen lévő közterületi zöldterületek fenntartását a Hatvani Szolgáltató 

Intézmény látja el. A legszembetűnőbb fejlesztések egyike az Óhatvanban található Kossuth téri 

városközpont, mely a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 

szolgáltatásainak fejlesztése” című projektnek köszönhetően megújult, így a város legnagyobb 

közparkjává és közösségi terévé vált. Az utóbbi évek munkájának eredményeként megújult a 

Grassalkovich-kastély és környezete, a Kossuth tér, a Mikszáth tér, a Posta tér, a Thurzó utca, a Bástya 

utca, valamint a Bástya utcai P+R I.-II. parkoló. A 3. sz. főút 21. sz. főút csomóponti híd (Meszlényi-híd) 

2015. évben történt átépítését követően került sor a közutak, és járdák, burkolatok által közrezárt 

zöldfelületek tereprendezésére, növénytelepítésre és füvesítésre, melynek keretén belül kialakításra 

került egy ún. Tókerülő park is, mely egy 28 méter átmérőjű biotónak ad helyet. 

A Környezetvédelmi Program SWOT-elemzésének főbb pontjai: 

▪ Az erősségek közé elsősorban az adottságként meglévő természeti erőforrások és környezeti 

értékek, valamint az azokat fenntartó folyamatok kerültek 

▪ A gyengeségek között a létező környezeti problémák, a környezetre, a természetre, tájra, illetve 

azok állapotára ható folyamtok szerepelnek 

▪ A lehetőségek azokat a külső és pozitív meghatározottságú igényeket és tendenciákat, meglévő 

hatásokat mutatják be, amelyek a környezetvédelem területén értelmezett erősségeken kívül 

esnek, de azokhoz és a környezet állapotának javulásához képesek hozzájárulni 

▪ A veszélyekben bemutatott negatív állapotok a lehetőségekkel ellentétesen hatva csökkentik 

vagy károsan befolyásolják a környezeti eredményeket, és összességében a környezeti állapotot 

 

Hatvan Város Települési Arculati Kézikönyve 

Hatvan településen elmondható, hogy az épületek többsége lakóház funkciójú és ezek nagy része 

kertvárosias jellegű épület. Ha városrészenként tekintünk a településre, akkor Óhatvan városrész 
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központjában kisvárosias beépítés a jellemző, valamint a barokk stílus dominál. Itt elterjedt a földszinti 

szolgáltató-funkció az egyébként többszintes lakóházakban, valamint az intézmények is sűrűn 

helyezkednek el. A város legdominánsabb épületei közé tartozik a Grassalkovich kastély, a Szent 

Adalbert Plébániatemplom, a Hatvany Lajos Múzeum, a Parókia, a Városháza, valamint a központi 

tértől távolabb eső kórház épülete. Nagygombos felől szép kilátás nyílik a városra, ezek az épületek 

onnan is jól látszódnak, a városképet meghatározzák. A központi Kossuth téren több idős fa, jól 

karbantartott gyepfelületek, az utak mentén virágágyak teszik még szebbé, karakteresebbé a főteret. 

Természeti értékek közül jelentősen meghatározza a városképet a Görbeéri bányató-rendszer. Itt 

üdülőterület létesült, a tavak sokak kedvenc horgászhelye. A tájkép szempontjából még jelentős a 

távoli Mátra vonulata is, valamint a Nagygombosi külterület, hiszen ez a város legfőbb kiemelkedése, 

kilátópontja is. A város központi területei felőli látványban a Szőlőhegy jelenik meg legmarkánsabban, 

mely az M3-as autópálya felől is rálátással bír. 

Hatvan karakterét elsősorban alföldi elhelyezkedése, hegylábi érintettsége, Zagyva menti fekvése és 

történelmi múltja határozza meg. A város belterületét a meghatározó, azokat felszabdaló vonalak – a 

Zagyva folyó, a főutak, a vasútvonalak - erősen elhatárolódó területekre osztják. Óhatvan területét az 

organikusság és a lakótelepi szigorúság kettőse, míg Újhatvan területét a szabályosság jellemzi. A két 

településrész közé nőtt Középhatvan területe, amelyet a főút két eltérő funkcióra szakít, délen a 

gazdasági funkció a jellemző, míg északon a rekreációhoz kapcsolódó zöldfunkciók. A külterületén a 

mezőgazdasági funkció az általános, amelyben az autópálya eleme és a Görbeéri tavak okoznak 

markáns változást. 

Hatvan területén tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetbe esik a Görbeéri 

tavak és a hozzá kapcsolódó üdülőterületek. Az ismertetett területek tájképvédelmi szempontból 

történő kijelölésének oka vélhetően a tavak és a kísérő természetes vegetáció jelenléte. Hatvan ezen 

területe jelentős rekreációs potenciállal rendelkezik. A város területét az országos ökológiai hálózat 

ökológia folyosó besorolása érinti kizárólagosan. Az érintettségbe elsősorban a Zagyva folyó és 

Nógrádi-patak tartozik, valamint a Kisgombosi Őstölgyes, a vízmű környezete, illetve a Görbeéri tavak 

környezete. 

 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 

Az integrált településfejlesztési stratégia a település középtávú fejlesztési irányait meghatározó, 

operatív jellegű, megvalósítás-orientált fejlesztési dokumentum, melynek célja, hogy a stratégiai 

tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező hét év városfejlesztési tevékenységeinek 

eredményességét. 

Stratégiai célok: 

▪ Hálózati szerepkör erősítése (kapcsolatok erősítése, városmarketing javítása, turisztikai kínálat 

bővítése, felsőoktatás megteremtése) 

▪ Gazdasági potenciál erősítése (ingatlankínálat növelése, ipar és mezőgazdaság egyensúlyának 

megtartása, helyi gazdaság erősítése, képzés piaci igényekhez igazítása) 
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▪ Életminőség javítása (demográfiai egyensúly megteremtése, egészségügyi állapot javítása, 

arculati elemek fejlesztése, társadalmai befogadás, szociális ellátás és szociális biztonság 

erősítése) 

▪ Környezet fejlesztése (városrészek fejlesztése, intézményi infrastruktúra fejlesztése, 

közlekedési infrastruktúra fejlesztése, közmű infrastruktúra fejlesztése) 

▪ Éghajlatváltozásra való felkészülés (erdőterületek növelése, városi zöldfelületek fejlesztése, 

energiatudatos lépések, környezetterhelés csökkentése, katasztrófakockázat csökkentése) 

Konkrét projekt ötlethez jelenleg nem kapcsolható specifikus fejlesztési elképzelések: 

▪ MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA: 

o Elkerülő utak kiépítése 

o Kerékpárutak (Regionális és helyi) 

o Vasút (Pályaudvar épülete, P+R) 

o Csellengő Program (P+R, Sétálóutcák) 

o Ár- és belvízrendezés 

▪ EGYÉB FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK, INTÉZKEDÉSEK: 

o Csörsz-árok 

o Temetők 

o Zagyva 

o Területcsatolások 

Hatvan város esetében nem készült korábban anti-szegregációs terv, így ezen dokumentum fejezete 

bontja ki a témát. 

A táji, természeti adottságok részletes bemutatását a megalapozó vizsgálati rész tartalmazza. Hatvan 

város közigazgatási területén tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület a település déli 

részén, a Görbeéri-bányatavak környezete. 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, Kisbika-halom), mint természeti emlék (TE). A település területén található, 

helyi jelentőségű védett természeti területekről a 40/2014. (XI. 15.) számú önkormányzati rendelet 

rendelkezik. Hatvan Város közigazgatási területén eddig 43 db tájérték kataszterezésére került sor. 

Ezek közé többségében szobrok, feszületek tartoznak (TÁJÉRTÉKTÁR). 

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 Őstölgyes, 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. 

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 felől és a mezőgazdasági területek felől is egyaránt vizuális konfliktusokat eredményez. 

Hatvan közigazgatási területén jelentős mennyiségű illegális hulladék lerakás tapasztalható, továbbá 

használaton kívüli dögkutak is előfordultak. A szomszédos Lőrinci településhez tartozó erőmű korábbi 

üzemeltetéséből adódóan a két település határán, a Zagyva partján pernyehányó jött létre. A hányó 
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rézsűje, depóniája megváltoztatta a táji látványkapcsolatokat. Előbb említett elemek megléte 

funkcionális, tájökológiai és vizuális konfliktusok forrásai is egyben. 

A település külterületének erdősültsége nem kielégítő. A kedvező termőhelyi adottságokat figyelembe 

véve az erdősültség növelésére, elsősorban erdősávok telepítése lenne indokolt. 

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. 

A település zöldfelületi rendszerében fontos szerepet tölt be a Zagyva folyó keskeny partmenti sávja, 

mely ÉD-irányban szeli ketté a települést. 

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. 

Nagyobb jelentőségű zöldfelületek: 

▪ A Kossuth tér a város legintenzívebben fenntartott zöldfelülete. Növényzete ápolt, kellő 

mennyiségű a kihelyezett utcabútor, több szobor, köztéri műalkotás és vízarchitektúra 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. 

▪ Az eredetileg a kastélykert részét képező, jelenleg kórháznak, rendelőintézetnek helyet adó 

területen 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. 

Alulhasznosított 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. 

Hatvan területén egy középső bronzkori régészeti kultúra névadó lelőhelye található. Beruházások 

előkészítésénél nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a régészeti örökség felmérése. 

A város közműves vezetékes vízellátása a hatvanas években kezdődött el – de mára a területének 100 

%-a ellátott. A város vízellátása a delelősori kutakon, illetve a Lőrinci regionális vezetéken alapul. Az 
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elvezetett szennyvizet a hatvani 4900 m3/d kapacitású tisztítótelep fogadja. A telep tisztítási 

technológiája közepes terhelésű eleveniszapos biológiai tisztítás nitrifikációval. A tisztított szennyvíz 

gravitációsan kerül elvezetésre a XVIII. számú csatornába, mely a Zagyvába torkollik. A hatvani 

szennyvízhálózathoz csatlakozik még Lőrinci és Zagyvaszántó is. 

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. 

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. 

 

Településfejlesztési koncepció 

A jövőkép Hatvant növekedési tengelyek csomópontjában elhelyezkedő hálózati középpontként 

nevesíti: 

▪ nemzetközi jelenlét erejével 

▪ határon átnyúló kapcsolatokkal 

▪ súlyponti pozíciót erősítő fejlesztésekkel 

▪ találkozóhely funkcióval 

▪ az elválasztó vonalak összekötő szerepének hangsúlyozásával 

▪ múltjából következő erősségek jövőbetekintő figyelembevételével 

Az ex lege védett területek, illetve az ökológiai hálózat vizsgálata alapján: A belterülettől északra lévő 

zártkerti fekvésű területen található a Strázsahegy megnevezésű, 03-0024-01 hivatkozási számú, 

őskori eredetű földvár. 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. 

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. 

Hatvan területén összesen 396,56 ha üzemtervezett erdőterület található, mely a közigazgatási terület 

5,98 %-a. 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 a nyár, de a belterülettől délre tölgyest 

is jelöl. 

A külterület északi, keleti és déli részén a mezőgazdaságilag művelt területek erdősávokkal ellátottak. 

Az uralkodó szélirány a településen nyugati, északnyugati. 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. 
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A dokumentum tartalmazza Hatvan közigazgatási területének zöldfelületi intenzitás mértékét 1991-

ben mérve, 2011-ben mérve, valamint kimutatja a két érték közötti változás mértékét. 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. A 

zöldfelületi intenzitás csökkenése tapasztalható a nyugati Ipari Park területén, illetve a déli bányatavak 

környezetében, ahol a csökkenést a vízfelület növekedése eredményezte. További csökkenés 

tapasztalható Kishatvan délkeleti részén, a külterület északi és délkeleti részén lévő gyümölcsösök 

területén.  

 

Helyi társadalom bevonása 

A ZIFFA készítése során fontos megismerni a helyi szereplők, lakosok értékrendjét, a zöldinfrastruktúra 

fejlesztés iránti nyitottság mértékét, aktivizálhatóságát. Ezért jelen fejezet vizsgálja egyrészt a 

település egészére vonatkozó lakossági elégedettséget, fejlesztés iránti nyitottságot, másrészt vizsgálja 

az Akcióterület vonatkozásában a lakosság véleményét, fejlesztés iránti igényét. 

A település egészére vetített lakossági felmérést részletesen Hatvan Város Fenntarthatósági Terve 

(2015) tartalmazza. 

Az Akcióterületre vonatkozó részletes felmérést az Igényfelmérési és Kihasználtsági Terv (2016) 

tartalmazza. 

Település 

A lakosság körében online kérdőíves megkeresés keretében került felmérésre a fenntarthatóságra 

vonatkozó véleményük. A feltett kérdések öt csoportba sorolhatók, melyek az alábbiak: 

▪ Helyi értékek 

▪ Természet, környezet 

▪ Lakosság viszonya a fenntarthatósághoz 

▪ Szolgáltatások 

▪ Kitöltő személyére vonatkozó kérdések 

A zöldinfrastruktúra vonatkozásában adott válaszok: 

▪ Közterületen található zöldfelületek állapotára vonatkozó megoszlás: 

o nagyon jó 24% 

o jó 50% 

o kevésbé jó 20% 

o rossz 6% 

▪ Közlekedéssel kapcsolatos fejlesztésekre adott válaszok alapján a többség a gyalogos 

közlekedés fejlesztését és a közösségi közlekedés fejlesztését támogatná leginkább 

▪ A természet állapotára (erdők, parkok) adott válaszok: 

o nagyon jó 4% 

o jó 60% 

o kevésbé jó 26% 

o rossz 10% 

▪ A víz állapotát, a levegő állapotát és a talaj állapotát összeségében pozitívan ítélték meg 
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▪ Lakossági vagy önkormányzati kezdeményezésben való részvételi szándékra adott válaszok 

között a FA ÉS VIRÁGÜLTETÉS a második helyen szerepel (az első a szelektív hulladékgyűjtés), 

ezt a harmadik helyen a KÖRNYEZETVÉDELMI RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL követi. 

▪ A lakosság szerint a település fejlesztésének koordinálására elsősorban a polgármesteri hivatal 

alkalmas.  

A felmérés alapján a lakosság többnyire elégedett a település állapotával, szívesen lakik itt, és a 

zöldfelületek, természet állapotát is pozitívan értékelik. Ugyanakkor a polgármesteri hivatal 

koordinálásával a lakosság szívesen részt vesz a zöldinfrastruktúra fejlesztésében, a lakosok 

aktívan mozgathatóak KÖRNYEZETVÉDELMI RENDEZVÉNYen való részvételre, valamint FA ÉS 

VIRÁG ÜLTETÉSRE. 

Akcióterület 

Az akcióterületen tervezett beavatkozások témájában Igényfelmérési és kihasználtsági terv készült, 

melynek rövid összefoglalása az alábbiakban olvasható: 

Igényfelmérési és kihasználtsági terv 

A Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés TOP-2.1.2-15 dokumentum a pályázatban megjelölt 

akcióterületre koncentrál: a hajdani kolostorkert, ma polgármesteri hivatal épülete és közvetlen 

környezete alkotta önkormányzati tulajdonú, rendezetlen állapotú ingatlan, valamint az azt három 

oldalról határoló közterületek a Hunyadi tér és Kossuth tér között. Vegyesen belvárosi burkolt és 

zöldterület, itt található a termelői piac és a könyvtár épülete. A felmérés részei: 

▪ Termelői piac – a megkérdezettek korszerűsítenék és bővítenék a piacot. Szükséges fedetté 

tenni, illetve parkolási lehetőséget biztosítani 

▪ Városi könyvtár – jelenleg ideiglenes épületben működik, messze a központtól, kevesen veszik 

igénybe 

▪ Zöld területek – fő használati funkció a passzív pihenés, főleg a fiatalok használják, a 

megkérdezettek bővítenék a zöld területeket 

A fejlesztés során létrehozandó funkció és célcsoportja: 

▪ Kulturális tevékenység: multifunkció (könyvtár, esetenként rendezvényterem), célcsoport: 

teljes lakosság 

▪ Gazdaságélénkítés: termelői piac átalakítása és fejlesztése, célcsoport: teljes lakosság 

▪ Zöldfelület: multifunkció (pihenőpark, esetenként rendezvénytér), célcsoport: teljes lakosság 

 

Fizikai rendszer elemzése 

A kataszter során felmért elemek elemzését tartalmazza ez a fejezet. Az értékelés a felmérés sorrendje 

szerint olvasható: 

▪ Települési szintű zöldinfrastruktúra elemek 

o városrészek szerinti jellemzés (összefüggő területek) 

o egyes elemek szerinti jellemzés (pontszerű és vonalas elemek) 

▪ Akcióterület elemei 



Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv 2018 
 

38 | O l d a l  
 

o pontszerű elemek 

o vonalas elemek 

o tömeges elemek 

Ezen felül Hatvan városában problémaként jelentkezik a víz egyenetlen eloszlása, mint térben, mint 

időben, melynek köszönhetően előfordulnak városi árvizek, belvizek, vízállásos területek. Ezért a 

vízkezelés jelenlegi állapotát külön fejezet mutatja be. 

 

Települési szintű zöldinfrastruktúra elemek: Városrészek 

Az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra a II. Kataszterezés, Települési szintű zöldinfrastruktúra 

elemek: Városrészek c. fejezetében említett, a kataszteri adatlapokon felvezetett hiányosságok, 

melyek az adott településrészre jellemzőek. 

    Megjegyzés, hiányosság 

1 Kertváros 

Hiány: 
▪ szabadidős tevékenységre alkalmas terek (pl. fitnesz, játszótér, stb.) 
▪ utcafásítás, városi erdő 
▪ véderdő (ipari park mellett) 
▪ nagyméretű városi park (párolgó vízfelület) 

2 Ipari park 

Hiány: 
▪ véderdősávok (autópálya mellett, kertváros mellett) 
▪ vízvisszatartásra alkalmas zöldfelületi elemek (zöldtető, zöldfal, esőkert, 

stb.) 

3 3. sz. főút 

Hiány: 
▪ kapcsolatok: zöldfelületi elemek nem csatlakoznak egymáshoz (nem 

folyamatos fasor és cserjesáv, kipufogó-gáz szűrő alacsony sáv hiányzik) 
Megjegyzés: 
▪ csúcsidőben extrém terhelést ró a városra a forgalom, nincs alternatív 

nem díjköteles/elkerülő útvonal 
▪ pozitívum a kerékpárút, viszont nincsenek megállóhelyek, pihenők (pl. 

mini park vízvételi lehetőséggel) 

4 Kolóniák 

Hiány: 
▪ kapcsolatok: zöldfelületi elemek nem csatlakoznak egymáshoz 
▪ véderdősáv (település széle) 
▪ utcafásítás hiányos 

Megjegyzés: 
▪ kihasználatlan „kopár” zöldterületek találhatóak a városrészben, melyek 

potenciális parkok 

5 Nagytelek 

Hiány: 
▪ utcafásítás helyenként hiányos 
▪ véderdősáv (település szélén) 
▪ további parkolófásítás a fürdő előtt 

Megjegyzés: 
▪ fürdő és roncsderbi környezete rendezésre szorul 
▪ összemosódik az ipari/gazdasági terület, a lakóterület és a 

mezőgazdasági terület határai 

6 Újhatvan központ 
Hiány: 
▪ zöldfelületi elemek nem csatlakoznak egymáshoz 
▪ 3-as főút felől nincs semmilyen védelem 



Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv 2018 
 

39 | O l d a l  
 

7 Vasút 

A vasút részben, mint ökológiai folyosó funkcionál hosszirányban, de egyébként 
elvágja egymástól a szomszédos településrészeket. A területet helyenként 
elhanyagolt, többszintű növényfoltok kísérik, melyek védelmet biztosítanak a 
lakott területeknek, viszont invazív fajoknak, illegális szemétlerakásnak helyszínei 
is lehetnek. 

8 Közép-Hatvan 

Felszabdalt terület vegyes funkciókkal. Potenciális helyszín nagyméretű 
zöldfelületi beruházásoknak – a barnamező rehabilitációra szorul. 
▪ parlagon hagyott érték: Kristály szálló épülete 
▪ buszpályaudvaron kevés az árnyékot adó fa  

9 Zagyva-part 

Hiány: 
▪ rekreációs funkció: nincs kapcsolat a vízzel (a vizet sem a lombkorona 

sétány, sem a Zagyva-ligeti park nem hozza közelebb) 
▪ ökológiai-szolgáltató funkció: kedvezőtlen ökológiai állapot, egyenes 

mederben terelt, vízparti növényzet nélkül. Jelenleg a megszokott 
gyakorlatot követi: minél gyorsabban szabaduljunk meg a víztől. 

10 Óhatvan-Belváros 

Hiány: 
▪ zöldfelületi elemek nem csatlakoznak egymáshoz – viszont egyes 

helyeken a keskeny utcák nem is teszik lehetővé fasorok ültetését 
Megjegyzés: 
▪ itt találhatóak a legnagyobb, legtöbb szolgáltatást nyújtó parkok 

(Kossuth tér, Kastélypark) 

11 Óhatvan-Hegyalja 

Hiány: 
▪ szabadidős tevékenységekre alkalmas parkok, terek (fitnesz, játszótér) 
▪ városi zöldfelületi elemek (fasorok, parkok, stb.) – ugyanakkor hatalmas 

zöldfelületet biztosítanak a nagy, hosszú magánkertek zöldfelületei 

12 Lakótelepek 

Megjegyzés: 
▪ kihasználatlan területek, elhasználódott, revitalizációra szoruló 

zöldfelület 
▪ az épületek közötti tereket parkolók szabdalják tovább 
▪ nincsenek csapadékvíz kezelő elemek (zöldtető, esőkert, stb.) 

13 Kishatvan 

Hiány: 
▪ szabadidős tevékenységekre alkalmas parkok, terek (fitnesz, játszótér, 

stb.) 
▪ városi szintű zöldfelületi elemek (fasorok, parkok, stb.) 
▪ véderdő (település szélén) 

Megjegyzés: 
▪ nagyméretű kertek, jellemző fóliasátras termesztés 

14 Szőlőhegy 

Hiány: 
▪ véderdő (település szélén) 
▪ szabadidős tevékenységekre alkalmas park, tér (fitnesz, játszótér, stb.) 

Megjegyzés: 
▪ szép kilátás a városra 
▪ lakóterület bővítés folyamatban 

15 Nagygombos 
Megjegyzés: 
▪ elhanyagolt érték: majorság 
▪ elhanyagolt, nagy zöldfelülettel rendelkező terület: honvédség 

16 Keleti ipari park 

Hiány: 
▪ véderdő (lakott területek felé) 
▪ épület védelme növényzettel (zöldtető, árnyékoló szélvédő fásítás) 
▪ parkoló fásítás 

Megjegyzés: 
▪ erdő és párolgó vízfelület található 

17 Görbeér Közműellátottság hiánya problémát okoz a lakókocsik esetében. 

18 Bevásárló központ Hiány: 
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▪ épületek védelme (zöldtető, árnyékoló szélvédő fásítás) 
▪ véderdő 

 

Hatvan város külterületét jellemzően a nagyparcellás mezőgazdasági művelés határozza meg. Ezt 

színesítik kisebb erdőfoltok, természetes és mesterséges vízfelületek, szőlő-, és gyümölcsültetvények. 

A település erdősültsége messze elmarad az országos 23%-os átlagtól (forrás: 2015. évi TAKARNET 

adatai alapján). 

Települési szintű zöldinfrastruktúra elemek: egyes elemek 

Felmért elemek: 

▪ ártéri zöldfelület (Zagyva és töltései által határolt területe, beleértve a Bér-patakot is) 

▪ emlékmű (pl.: Radnóti emlékmű, Werbőczy emlékmű – darabszámok szerinti leosztásban 

park-ként szerepel) 

▪ fasor (fasorok, utcafásítások) 

▪ játszótér 

▪ kastélypark 

▪ kórházkert 

▪ növényesített közterület (területhasználati kategória szerint nem zöldterület, de mini parkként 

funkcionáló közterület, ezért a darabszám szerinti leosztásban park-ként szerepel) 

▪ őstölgyes 

▪ park 

▪ sportpálya 

▪ sportpark 

▪ sporttelep 

▪ tó 

▪ ültetvény (nyárfa) 

▪ üres, gyepes terület (kihasználatlan gyepes területek, jellemzően zöldterület területhasználati 

kategóriában, ezért pak-ként szerepelnek) 

A felmért elemek darabszám szerinti elemzése alapján a legtöbbször előforduló zöldinfrastruktúra 

elem hatvanban a fasor (31 db), a park (21 db, beleértve a mini parkokat, emlékműveket, 

kihasználatlan területeken, parkként funkcionáló közterületeket), és játszótér (10 db). 
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ÖSSZESEN: 

▪ felmért elem összesen 76 db 

o ebből fasor 31 db, mérete összesen 13 km  

▪ 100 km belterületi útra vetítve az utak fásítottsága 13% 

o tömeges elem, mely komplex szolgáltatásokat nyújt: 18 ha 

▪ azaz 8,7 m2/lakos 

o tömeges elem, mely nem nyújt szolgáltatásokat, kihasználatlan 

terület: 5 ha 

▪ azaz 2,4 m2/lakos 

Tömeges, komplex szolgáltatásokat nyújtó elem: park, mely humán épített funkciókat és ökológiai 

szolgáltatásokat nyújt. 

A felmért elemek elemzése a továbbiakban olvasható: 

▪ fasor 

▪ tömeges elem 

 

Fasorok 
A fasorok mennyiségének vizsgálata során megállapítható, hogy a fasorok száma kevés. A település 

belterületi útjainak mindössze 13%-a fásított. Emellett a fasorok hiányossága, hogy térbeli eloszlásuk 

nem megfelelő, egymástól függetlenül, kapcsolatok nélkül helyezkednek el, nem képesek rendszert 

alkotni, nem kötik össze a tömeges elemeket. 

Az alábbi diagram szemlélteti a fasorok fajainak mennyiségi megoszlását: 
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A feltüntetett adat az adott fafaj mértékét jelöli a fasorok teljes össz-hosszának mértékéhez 

viszonyítva, attól függetlenül hogy az adott fafaj hány darab homogén fasort alkot. 

A %-os arányok számításánál a következők kerültek figyelembevételre: 

- fasor összesített hossza: a térinformatikai adatok szerint az egy oldalinál szimplán, a két oldali 

fasornál duplán, a több soros fasorok pedig az előzőeknek megfelelően többszörös hosszal 

számolódnak 

A homogén összetételű fasorok esetében a három legnagyobb arányban homogén fasort alkotó fajták 

a vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) 10,47%-kal, a szürke nyár (Populus x canescens) 11,3%-kal 

és a japánakác (Sophora japonica) 7,55%-kal. A város nyárfasora (Populus x canescens) a vízbázis 

területe mentén húzódik, magas értéke a hosszú méretének köszönhető – viszont a város belsejében 

nem fordul elő. 

Vegyes fasorok alkotják Hatvan város fasorainak felét. A vegyes fasorokat alkotó fajták: 

- Acer platanoides 

- Acer platanoides ’Globosum’ 

- Betula pendula 

- Fraxinus ornus ’Mecsek’ 

- Juglans regia 

- Platanus x acerifolia 

- Prunus cerasifera ’Nigra’ 

- Rhus typhina 

- Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ 

- Tilia cordata 

Hatvan város fasorai összesen 19 különböző fajból, fajtából állnak. 
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A meglévő fasorok jellemzően jó állapotban vannak, életképességüket tekintve 57,5% jó és 33,2% 

kevésbé jó minősítés kapott. Mindössze a maradék összesen 9,3% kapott közepes, vagy annál rosszabb 

értékelést. 

 

Tömeges elemek 
Közép-Hatvan északi részében és a Zagyva partjain találhatók nagyobb zöldfelületi rekreációs és 

ökológiai szolgáltató elemek: 

▪ Sportpálya 

▪ Népkert 

▪ Bér-patak torkolat (Szúnyog sziget) Vadaspark, kalandpark 

▪ Zagyva liget 

Óhatvan Belvárosban szintén nagyméretű rekreációs és ökológiai szolgáltatást nyújtó zöldfelületek, 

zöldterületek találhatóak: 

▪ Kossuth tér 

▪ Kastélypark 

▪ Kórházkert 

Ezeken felül többé-kevésbé egybefüggő zöldfelület található a lakótelepek házai között, viszont 

gyakran parkolók szabdalják szét ezt a területet és minimális a rekreációs célú területrész (pl. játszótér, 

díszpark). 
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9. ábra: belvárosi komplex szolgáltatást nyújtó parkok vonzáskörzete 

A minimum zöldfelületi ellátottság WHO ajánlás alapján: 9 m2/lakos, amely értéket Hatvan városa már 

jelenleg is majdnem elér, viszont a zöldfelületek térbeli elrendezése nem megfelelő. A szolgáltatást 

nyújtó parkok Óhatvan belvárosában találhatóak, a külső városrészek zöldfelülettel nem megfelelően 

ellátottak. Optimális zöldinfrastruktúra hálózat esetén lakott területeken 5 perc sétával (300 m-en 

belül) javasolt elérni rekreációs és ökológiai szolgáltatást nyújtó közparkot, zöldfelületet. 
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10. ábra: Zöldterülettel nem megfelelően ellátott lakóterületek 

 

A fentebb megnevezett területeken felül nem találunk Hatvanban egyéb nagyméretű és/vagy 

összetett funkciókkal bíró közparkot, rekreációs közterületet, komplex ökológiai szolgáltatást nyújtó 

területet. A külső, kertvárosi városrészeken jellemzően kihasználatlan, funkciótalan, gyeppel fedett 

„kopár” területek találhatóak, melyek zöldfelületi beruházások potenciális területei lehetnek. A 

településképben erős kontraszt tapasztalható: belváros épített, magas minőségű, összetett 

szolgáltatást nyújtó parkjai szemben a kertvárosi üres, kopár, gyepes foghíjakkal.  

Az elemek által nyújtott szolgáltatás komplexitásának, mennyiségének vizsgálata során megállapítható, 

hogy a felmért elemeknek csupán 8%-a nyújt komplex ökológiai szolgáltatást (szolgáltatás mennyisége 

10-12 db). Az elemek legnagyobb része, azaz 78%-a 5-nél kevesebb szolgáltatást nyújt. 
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Jelenleg problémát jelent az esetenkénti magas vízállás, belvíz, városi árvíz. A csapadékvíz kezelésében 

a meglévő zöld és kék elemek minimálisan tudnak részt venni, magas arányú a burkolt felület (főleg a 

Belvárosban). A tetőfelületeken, burkolatokon, „kopár” gyepes területeken zavartalanul lezúdul a 

csapadék, semmi sem lassítja a vizet. Hiányoznak a vízvisszatartó, lassító elemek. 

A belterület határán, az ipartelepek, ill. szennyező források mellett hiányoznak a fatelepítések, védő 

erdősávok. Az M3 autópálya mellett a szerkezeti terv jelöli az erdősávot, ám a valóságban nem 

kerültek telepítésre a fák. Hatvan lakott területeit nem védi semmi a mezőgazdasági és ipari eredetű 

por-, és légszennyezéstől, vizuális szennyezéstől. 

A településre jellemző a nagyon alacsony erdősültség, a kevés erdőterület jellemzően telepített nyár 

vagy akácos. Értékes természeti elem egyedül a Kisgombosi Őstölgyes, mely helyi védettséget élvez. 

A külterületen jellemzően nagytáblás mezőgazdasági művelés folyik. Az egyes táblák között hiányoznak 

a mezővédő erdősávok; nincs, ami lassítaná a széláramlást, így defláció veszélyezteti a talajt. Ez alól 

kivételt képeznek a gyümölcsös illetve szőlő művelés alá vont területek. 

A külterületre is jellemző a zöldfelületi kapcsolatok hiánya: nincsenek összekötő elemek, az egyes fás 

szárú állományok különálló zárvány egységként állnak a mezőgazdasági táblák között. 

Általánosságban elmondható, hogy a zöldfelületi kapcsolatok, összekötő elemek hiányoznak. 

Hiányoznak a védő erdők, „városi erdők”. Ugyan a magánházak, ingatlanok rendelkeznek zöldfelülettel, 

saját kertekkel, de a városi szintű szolgáltató felület jellemzően a belvárosban koncentrálódik, a 

kertvárosi, külső városrészek nem megfelelően ellátottak rekreációs és ökológiai szolgáltatást nyújtó 

zöldfelülettel. 
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Akcióterület 

Az akcióterületen belül külön egységként kezelhető a Kossuth tér, a Városháza belső udvara, a 

könyvtár környezete, valamint a piac környezete. 

Az akcióterületen felmért elemek összesen: 

▪ fa összesen 286 db 

o 251 db szóló fa 

o 35 fa facsoportban 

A fák összetételében elsősorban a vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) dominál. A vadgesztenye 

mellett viszont változatos, biodiverz a faállomány. Összesen 38 különböző fafaj, fajta található a 

területen. 

 

A faállomány jellemzően idős, koros fákból áll. A két legidősebb fa 184 éves:  

▪ vadgesztenye a Kossuth téren és 

▪ vadgesztenye a Zsigmond téren 

A faállomány mindössze 16%-a áll 10 évnél fiatalabb példányokból. A fák legnagyobb részének 

életkora, 45%-a, 11 és 50 év között található. 51 év és 100 év közötti állomány 19%, és a 100 évnél 

idősebb példányok 20%-ot képviselnek. 
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A meglévő faállomány sérülékeny életkorából és összetételéből adódóan (pl. aknázó moly károsítás). 

Ugyanakkor a faállomány nagyobb része gondozott, jó állapotban található jelenleg, mind a korona 

állapotát, mind a törzs állapotát tekintve. Koronaállapot szerint a fák 54%-a teljes ép koronával 

rendelkezik (5-ös minősítés), további 36% rendelkezik kissé hiányos koronával (4-es minősítés). A 3-as 

minősítésű, azaz közepesen hiányos (váz vagy tartóág hiányzik) koronaállapot a fák 8%-ra jellemző, a 

kiszáradt fák (0-ás minősítés) fák 2%-ot tesznek ki. 
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A fák törzsállapota szintén pozitív képet mutat, a fák 58%-a ép, egészséges törzzsel (5-ös minősítés) 

rendelkezik. Néhány kisebb sérülés (4-es minősítés) található a fák 36%-án. Sérült háncsszövet (3-as 

minősítés) a fák 35-án, hiányzó háncsszövet (2-es minősítés) a fák 1%-án található. Elhalt, kiszáradt 

törzs (0-s minősítés) a fák 2%-ára jellemző. 

 

 
Összességében a fa, ill. növényállomány nagyon értékes, jelenleg 

a teljes akcióterület felmért 

▪ faállománya Radó-féle módszer szerint értékelve összesen 2 962 988 489 Ft, 

azaz közel 3 milliárd Ft értéket képvisel!!! 
▪ cserjeállománya 1 845 227 Ft értéket képvisel 

 

A Kossuth tér déli térrészén megvalósított ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 kódszámú „Hatvan barokk 

belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásaink fejlesztése” című turisztikai 

vonzerőt növelő pályázatnak köszönhetően a Kossuth tér komplex rekreációs és ökológiai 

szolgáltatásokat nyújt. Viszont hátránya, hogy a 3. sz. főút kettévágja a területet, a főút csúcsidőben 

extrém közlekedési eredetű szennyezése akadályozza a passzív rekreációt, valamint erősen rontja a 

Belváros levegő minőségét. 
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Az egyes részterületek jellemzői: 

▪ Kossuth tér 

o megfelelő mennyiségű és minőségű parkbútor (hulladékgyűjtők egy részének 

rögzítése nem megfelelő, néhány edény mozog) 

o növényzet állapota: 

▪ gyepfelület: rendszeresen nyírt, takarított, esztétikus 

▪ egynyári növények: gondozott, esztétikus ágyások, minimális kikopott 

folttokkal 

▪ évelő növények: gondozott, esztétikus ágyások, de vannak kipusztult foltok, a 

szökőkút környezetében látványos a hiány 

▪ cserjék, sövények: gondozott, esztétikus foltok 

▪ fák: elsősorban koros vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) állomány, mely 

árnyas, hangulatos parkot biztosít. Viszont aknázó mollyal fertőzöttek, 

életkorukból és fertőzöttségből adódóan fokozatos cserére érettek. A 

vadgesztenyék mellett fiatal aláültetést is találunk. A faállomány gondozott, 

nyírt, rendben tartott 

▪ konténeres fák: (Városháza előtti gömbkőrisek) részben jó állapotban vannak, 

egy részünk viszont pusztul 

o játszótér: karbantartásra szorul, csiszolni, festeni szükséges a játszóeszközöket. 

Összességében a Kossuth tér jó minőségű, komplex funkciókkal ellátott kellemes közpark 

a Belvárosban, melyet szemmel láthatólag szeretnek és használnak a lakók. Sajnos a 

parkot kettévágja a 3-as sz. főút, mely csúcsidőben nagymértékű közlekedési eredetű 

szennyezéssel (gáz, finompor, zaj) terheli a területet. 

▪ Városháza belső udvar 

o koros növényzet: közvetlenül a Városháza épülete mellett álló fenyőfák alulról 

száradnak, az ágak a tető fölé nyúlnak, árnyas védett belső mikroklímát biztosítanak az 

udvarban és védett baglyok téli pihenőhelyeként is funkcionálnak, 

o az Iskola utcáról nyíló parkoló nagyméretű aszfalt burkolat, melyet jelenleg nem 

árnyékol semmi, a későbbiekben feltétlen fásítani szükséges, valamint (legalább 

részben) vízáteresztő burkolatra szükséges cserélni a meglévő aszfalt felületet 

o tároló-telephely: a növényzet elhanyagolt, sarjak nőnek fel nagy számban 

▪ Könyvtár környezete 

o rendkívül elhanyagolt, idős fák (pl. szép fűz) és magoncok, sarjak (pl. bálványfák) 

alkotják, töredezett burkolat-maradványokkal vegyesen 

▪ Piac környezete 

o minimális növényzettel rendelkező burkolt és részben tetővel fedett terület, összképe 

elhanyagolt érzetet nyújt 

Összességében elhanyagolt, gondozatlan összképet nyújtó, minimális funkcióval 

(önkormányzati telephely) bíró terület. Komplett revitalizációra szorul. Erősséget 

jelenthet a minimális koros faállomány, de az állomány ápolásra szorul. 
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Települési vízkörforgás 

Az alábbiakban olvasható a természetes városi vízkörforgás folyamata, valamint a Hatvan városára 

jelenleg jellemző vízciklus, jellemzően a talajvíz és a csapadékvíz kapcsolatára fókuszálva. 

Vízkörforgás 

Nem megfelelő települési vízkörforgás: 

 

A fenti ábra a víz okozta problémát mutatja be nem megfelelően működő városi ciklus esetében: 

hirtelen lezúduló csapadékvíz miatt belvízzel, városi árvízzel sújtott területek alakulnak ki a művelés alá 

vont területeken és a lakott területen egyaránt. Az épített csapadékvíz-elvezető csatornahálózat 

kapacitása nem elegendő, csapadékvíz a mélyebb pontokon összegyűlve megáll, károkat okoz. A 

meglévő zöldfelületi rendszer jelenlegi szerkezetében, formájában nem tud akkora szerepet vállalni a 

csapadékvíz kezelésében, mint amilyet megfelelő fejlesztéssel el lehet érni. A problémát fokozza, hogy 

a mindent elöntő vízáradat után aszály következik, a városi környezetben hősziget (egészségügyi 

problémák, anyagi kár) és kiszáradó növényzet (anyagi kár) található a következő városi árvíz 

időpontjáig. 

 

Megfelelő települési vízkörforgás 
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Egészéges települési vízkörforgás kialakítása érdekében jelentős fásítással, városi erdővel, ártéri 

erdőterületek kialakításával, alternatív zöldítési technikákkal (pl. zöldtető) a csapadék természetes és a 

lehető legegyszerűbb módon helyben tartható, lassítható, párologtatható, hogy a leveleken keresztül a 

légkörbe kerüljön, részt vegyen a természetes vízkörforgásban. A mélypontokon esőkertek kialakítása 

segít a víz kezelésében. A mikroklímának és vízzel ellátott talajnak köszönhetően két csapadékesemény 

között nem keletkezik anyagi kár, a települési hőmérséklet nem ér el egészégre veszélyes értékeket. 

Ez a komplex rendszer már akkor jelentős hatást tud kifejteni, mielőtt a csapadék a burkolt felületekre 

jutna, ezáltal csökkenti a csatorna-rendszer terhelését. Megelőzi a belvíz kialakulását, és ami nagyon 

fontos, hogy a vizet nem elvezeti, hanem a talajba és a légkörbe juttatja, javítva a mikroklímát. 

Hatvani vízkörforgás 

Hatvan városának egyik legérzékenyebb feladata a csapadékvíz megfelelő kezelése. Egyrészt a 

klímaváltozás miatti szélsőséges csapadékeloszlás, másrészt a Zagyva jelenlétéből fakadó talajvíz 

állapotok miatt szembesül a város időben és térben változó víz-többlettel, és víz-hiánnyal. 

A katonai felmérések térképeit vizsgálva jól látható, hogy a Zagyva eredeti nyomvonala igencsak eltér a 

mai, szabályos, szigorú vonalvezetésű árvízvédelmi töltések közé szorított nyomvonaltól. A hazai 

folyószabályozások 1779-ben kezdődtek meg, a Zagyva medrének átalakítását a Tisza szabályozásával 

egy időben, 1859-ben kezdték. Hatvan városrészei közül a Zagyva történelmi ártere a jelenlegi közép-

hatvani terület volt. A folyószabályozást követően ez a terület beépült, szerves részét képezve a 

településnek. Ezen a látszólag vízmentesített területen azonban a Zagyva egykori vizei továbbra is 

megtalálhatóak – jellemzően talajfelszín alatt, ami magas talajvízszintet eredményez. 

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. 

A magas talajvízszint következtében a hirtelen érkező nagy mennyiségű csapadék nem tud elszivárogni, 

a mélyebb pontokon összegyűlve belvízként pang. 

A város jelentős anyagi forrásokat, energiát, szakértelmet fordított már eddig is a csapadék- és belvíz 

okozta károk megelőzésére, mérséklésére, mely eddig elsősorban a vízelvezetés műtárgyainak (a szürke 

infrastruktúra elemeinek) kiépítését és fenntartását jelentette. A klímaváltozással előre jelzett egyre 

gyakoribb gyors lefutású felhőszakadások kezelése nem oldható meg pusztán művi megoldásokkal: 

fontos, hogy a csapadékcsatornák minél kevesebb terhelést kapjanak, így kisebb esélye lesz a helyi 

vízkárok kialakulásának. A csapadékcsatornák terhelésének csökkentése a csapadékvíz helyben 

tartásával, lassításával és párologtatásával oldható meg. 

Sem az egyes telkeken, tervezési területeken, sem a település egészén nem lehet cél a 

csapadékvíz gyors levezetése! Ugyanakkor a magas talajvíz miatt nem lehet a vizet szikkasztani, 

vagy csak kis mértékben. Ezért a cél a csapadékvíz lassítása, visszatartása a feladat, még mielőtt 

megérkezne a felszínre (pl. lombkorona, erdő, zöldtető segítségével), valamint a felszínre 

érkezett vizet minél hatékonyabban a levegőbe kell juttatni, párologtató, vízfelszívó növényzet 

segítségével. 
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A művi csapadékvíz elvezető rendszert (szürke infrastruktúra) folyamatosan fejlesztik, viszont 

kérdéses, hogy a klímaváltozás által indukált időjárási szélsőségekre a jövőben milyen mértékben 

lesznek elegendőek a művi-műszaki megoldások. 

Jelenlegi csapadékvíz-kezelési rendszer: 

▪ Óhatvan belvárosi (városközponti) részein túlnyomórészt zárt csapadékvíz elvezető rendszer van. 

Egy-egy helyen egyedi megoldások találhatóak (iszapfogó műtárgy a szőlőhegy aljánál, övárok 

Hegyalja utca felől, a főgerinc hálózat része). 

▪ Újhatvanban földalatti gerincvezetékek vannak, melyekre nyílt árkok csatlakoznak. A 3. sz főúttól 

északra fekvő részek a Rákóczi úti nyílt árokra csatlakoznak (Bercsényi utca, Mészáros Lázár utca 

és Kölcsey utca). A déli részeken a Bálvány utca-Jókai utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca vezetékei a 

Teleki utcai gerincbe csatlakoznak, ahonnan az Utász utcai átemelőv a Boldogi úti önkormányzati 

árokba juttatja a csapadékvizet. 

▪ Az árkok részben lefolyás és bekötés nélküli szikkasztó árkok, részben elvezető árkok, melyek 

földalatti gerincekre csatlakoznak. Az övárokban, illetve meredek részeken, ahol fennáll a 

kimosódás veszélye a meder burkolt. A burkolt árok nem jellemző. 

▪ A keskeny Székely utca egyedi megoldása: épületfaltól épületfalig burkolt, középre vápaszerűen 

lejt. A hó, nagyobb csapadék már gondot okoz, túl szűk, sikátor jellege van, nincs zöldfelület. 

▪ A cukorgyár és a konzervgyár területén keresztülhalad egy árok, amelynek nem megoldott a 

karbantartása, mert magánterületen lévén nem megközelíthető, ezért az kiesik a rendszerből. A 

MÁV felújítás második ütemében ennek kiváltására innen a Boldogi út irányába új árok létesítését 

tervezik. (Jelenleg nem ismerjük a megvalósulás idejét.) 

▪ A szennyvíztelepről a 18. számú csatorna vezeti a Zagyvába a tisztított szennyvizet. 

▪ A csapadékvizet normál esetben a Zagyvába vezetik, szivattyúházakon keresztüli átfolyással. 

▪ Vízkár: az árvízi védekezést (Zagyva, Bér-patak) a KDVVízig irányítja, a település feladata a 

település lakott területeinek a vízmentesítése. Árvízhelyzetkor a csapadékcsatornákat a 

szivattyúházakban lezárják, a vizet szivattyúzással juttatják a Zagyvába. Veszélyt a csapadékvizek 

visszaduzzadása jelent. 

▪ A várostól délre van az 1600 m2 (40m*40m) területű záportározó tó, ebből a vizet egy árok vezeti 

hosszan gravitációs úton a Zagyvába (külterületen). 

▪ A vízkárelhárítási terveken vízállásosként jelölt területek a valóságban is azok (lehetnek). Az 

akcióterület vonatkozásában ez a „Piktor” (festékbolt) előtti terület. Akcióterületen a lefolyás 

késleltetése, csapadékvíz tárolás megoldása kínál lehetőséget ennek a problémának a megoldására. 

▪ Újabb belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása tervezett (megvalósulási idejét nem 

ismerjük): Barackos utca, Szőlőhegy utca, Vécsey Károly tér 

▪ A külterületi belvíz nagyobb csapadék esetén jellemzően a Kartal-völgyi patakot és a Sóderos 

területeket érinti. 

▪ Kritikus terület az északi ipartelep környezete (Bosch, Horváth Rudolf, Family Center), a Bér-patak 

visszaduzzasztó hatása miatt. 

▪ A Cukorgyári-tó (természetvédelmi terület, helyileg védett) záporvíztározásra / a nagy 

mennyiségű csapadékvíz levonulásának lassítására elvben alkalmas terület, azonban a tulajdonosa 

nem kereste meg az Önkormányzatot ez irányú felhasználás érdekében. (Záportározó létesítésére 

egyébiránt a HÉSZ előírásai irányadók.) 



Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv 2018 
 

54 | O l d a l  
 

Zöldinfrastruktúra hatása a településklímára 

A városi zöldfelületek városökológiai, társadalmi‐rekreációs, városszerkezeti és ‐esztétikai, valamint 

gazdasági szempontból egyaránt jelentősek. A helyi klímára gyakorolt kedvező hatások is sokrétűek: 

▪ Hűtési hatás a párolgásnak, a párologtatásnak és az árnyékolásnak köszönhetően, a városi 

hősziget‐hatás csökkentése. 

▪ A napsugárzás visszatükrözése és elnyelése által a sugárzási viszonyok és a hőháztartás 

módosítása. 

▪ A levegőminőség javítása az oxigén‐kibocsátás és a páratartalom növelése által („természetes 

légkondicionálás”), szálló por és szennyezőanyag megkötése és szűrése. 

▪ Szén‐dioxid megkötése és tárolása. 

▪ Átszellőztető hatás, széltörés. 

▪ A városi zöldfelületek segítik a csapadékvíz helyben tartását. 

A városban található zöldfelületek aránya mellett nagyon fontos szempont azok mérete, formája, 

eloszlása és kapcsolódása a város területén, hiszen a pozitív hatások csak megfelelő nagyságú és 

egészséges zöldfelületek esetén érvényesülnek kellőképpen. 

A változó klíma a városi zöldfelületek esetében a következő fő hatásokkal jár: 

▪ A melegebb és szárazabb nyarak növelik az öntözési igényt. A sekélyen gyökerező növények 

(pl. gyep) sérülékenyebbek. Az aszályos és vízhiányos időszakban kevesebb lehetőség van az 

öntözésre, ezért nagyon fontos a csapadék helyben tartása. 

▪ A melegebb klímájú területekre jellemző kártevők és kórokozók nagyobb arányban terjednek 

el. Viszonylagos ismeretlenségük, idegenhonosságuk miatt nagyobb kártétel valószínű. 

▪ A lakók várhatóan még jobban igénybe veszik a meleg nyarakon a városi zöldfelületeket, ami 

egyrészt felértékeli jelentőségüket, ugyanakkor növeli terhelésüket is. 

▪ A fentiek következtében növekednek a zöldfelületek fenntartási költségei, melyek 

ellensúlyozhatók megfelelő tervezési megoldásokkal, takarékos vízgazdálkodással, a megfelelő 

növényfajták kiválasztásával. A fokozott lakossági igénybevétel és terhelés számára alkalmas 

tereket kell kialakítani, így tehermentesítve a legérzékenyebb zöldfelületeket. 

A városklíma legalaposabban tanulmányozott részjelensége a „városi hősziget” (angol nevén Urban 

Heat Island – UHI). E név arra utal, hogy a városok felszíni hőmérséklete jelentősen meghaladja a 

település környékén mért értékeket, ami nyáron komoly közegészségügyi kockázatot rejt magában a 

városlakók számára. A városi hőtöbblet kialakulása több tényező együttes következménye, amelyek 

közül a legjelentősebbek: a por és az üvegházhatású gázok feldúsulása a város feletti légrétegekben, a 

városi felszín alacsony sugárzás‐visszaverő képessége, a felszín tagolt morfológiája, illetve a városok 

magas külső forrásból származó energiafelhasználása miatti többlet hő kibocsátása. Tovább fokozza a 

városok felszíni hőmérsékletét az a kedvezőtlen jelenség, hogy a burkolt felületek nagy aránya 

következtében a csapadékvíz legnagyobb része lefolyik, és így kevesebb nedvesség jut a felszíni 

talajrétegbe. A száraz időszakokban ennek következtében kevesebb víz áll rendelkezésre a hűtő hatású 

párologtatáshoz, ami fokozza a városi légkör felmelegedését. 6 

                                                           
6 Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről 
(2011) 
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A hősziget elleni védelem fontos alkotóeleme az élhető városklíma kialakításának. A szakirodalom 

három általános stratégiát javasol: magas albedójú, azaz kevéssé felmelegedő és erős fényvisszaverő 

képességű felületek előnyben részesítése; biológiailag aktív felületek növelése; városi fásítás. 

Jelenleg Hatvan területén számos nagyméretű, lapostető, csarnoképület, nagyméretű burkolat, 

kiterjedt parkoló vagy egyéb kopár felület található, melyeket semmilyen árnyékolás vagy egyéb 

védelem nem véd. Ezek a felületek potenciális hősziget-veszélyforrások, amelyek a melegedő klímának 

köszönhetően egyre nagyobb terhet rónak a közvetlen környezetükre. Ezen felületek megtörése és 

árnyékolása nagyon fontos: egyrészt a hősziget kialakulásának lehetőségét megszüntetjük, másrészt az 

összefüggő zöld és kék infrastruktúra hálózatban újabb összekötő elemeket hozunk létre, melyek 

aktívan részt vesznek a csapadékvíz kezelésben, levegő tisztításban, hűtésben, azaz az ingyenes 

ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtanak. 

 

11. ábra: hősziget veszélynek kitett területek (pirossal jelölve) és potenciális zöldíthető tetők (zölddel jelölve) Hatvan 
városában 

A nagyméretű „kopár” felmelegedő felületek ellen biológiailag aktív felületek létrehozásával tudunk a 

legeredményesebben fellépni. Amennyiben a kérdéses felület épített szerkezeten helyezkedik el, azaz 

tetőként funkcionál, ott a zöldtető jelent megoldás. Amennyiben a felület talajszinten található, ott 

fásítás, ill. biológiailag aktív terület kialakítása hoz eredményt. 

A zöldtetők alkalmazásának legfőbb előnyei: 

▪ A kertészeti felépítmények javítják az épület belső klímáját, télen javítják a hőszigetelő 

képességet, nyáron a párolgás miatt hűtik a szerkezetet. Így az alacsony hőingadozás miatt 

kisebb a hőmozgásból keletkező igénybevétel, megnövekszik a szerkezet élettartama. 
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▪ A zöldtető a csapadékszigetelésnek többletvédelmet nyújt, valamint védelmet nyújt 

mechanikai sérülésekkel szemben, UV védelmet biztosít (megnő a szigetelés élettartama), 

leterhelés miatt szükségtelen a vízszigetelés rögzítése 

▪ Életteret biztosít, holt felület helyett élőhely és táplálékforrás a pollinátoroknak, rovaroknak, 

madaraknak 

▪ Mikroklíma teremtés: széndioxid megkötése, oxigén termelése, kiegyenlített hőmérséklet, 

magas pára, alacsony portartalom 

▪ Ingatlanérték: lehetőség szerint kellemes pihenőkert alakítható ki, nő a telek kihasználtsága és 

ezzel értéke is 

▪ Városökológiai szempontok: csapadékhasznosítás, visszatartás, zajcsillapítás 

A hősziget veszélynek kitett talajfelszíni területek nagy része jellemzően parkolóként működik, 

melyeket szintén biológiailag aktív felületek növelésével, árnyékolással, azaz fásítással kell ellátni. 

Jelenleg az OTÉK 42.§ (7) pontja írja elő országos szinten: „A 10 gépjárműnél nagyobb 

befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A parkoló felületek árnyékolását 

biztosító fásítást − helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában − minden megkezdett 6 

db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén 

pollent nem termelő lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 szabad földterület 

biztosításával, amely 1 m2 alatti területei a telek zöldfelületébe nem számíthatók be.” Hatvan városa 

ennél szigorúbb szabályozással rendelkezik: „4 parkolóhelyenként min. 1 db lombos fa ültetendő.”7 

Ezen rendelet mindenképpen megtartandó és betartatandó! Javasolt a fatelepítésre előírni a városi 

fatelepítés szabályait (lásd melléklet). Sajnos a jelenlegi gyakorlat szerint, azaz egy hatalmas burkolt 

parkolóban az 1x1 m-es gödrökben sínylődő fák sosem lesznek képesek megnőni és ténylegesen 

árnyékot szolgáltatni, mert nem jutnak elegendő vízhez, tápanyaghoz, élettérhez. Ezen a fa 

környezetében helyesen alkalmazott burkolatválasztás és a helyes fatelepítés segíthet. 

 

Összességében az élhető, klímaváltozás hatásaira megfelelően reagáló településklíma kialakításához 

szükséges: 

▪ városban megfelelő nagyságú, méretű, formájú és ELOSZLÁSÚ zöldfelületek jelenléte 

▪ hősziget-hatás csökkentése 

o magas albedójú, erős fényvisszaverő képességű felületek előnyben részesítése 

o biológiailag aktív felületek növelése 

o városi fásítás 

▪ meglévő hősziget-veszélyes területeken 

o talajszinten fásítás, klímanövények számára megfelelő élettér biztosítása 

o tetőszinten zöldtető építése 

 

                                                           
7 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2009. (VIII.28.) rendelete Hatvan Város Helyi Építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről 52.§ (2) 
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IV. Stratégiai tervezés, az akcióterv megalapozása 
A zöldfelületi kataszterezést és a kapcsolódó dokumentumok vizsgálatát követően az információk 

kiértékelése, összefoglalása a stratégiai tervezéshez szükséges lépés. Az információk rendszerezése, 

értékelése során tudjuk azokat az irányokat meghatározni, melyek mentén a konkrét javaslatainkat 

megfogalmazzuk. Az elemzés rávilágít a jelenleg meglévő zöldfelületi rendszer értékeire, valamint 

minőségi és mennyiségi hiányosságaira is. 

Helyzetértékelés, lehetőségek és korlátok 

A vizsgálat során összegyűjtött információk rendszerezésére a SWOT-analízis módszerét alkalmaztuk. A 

SWOT analízis széles körben használt módszer, mely segítséget nyújt egyrészt, hogy megfogalmazzuk a 

pozitívumokat és a problémákat, valamint átlátható, könnyen értelmezhető logikai kapcsolatokat 

tudunk felfedni a segítségével. A stratégiai tervezés alapját tehát a SWOT-analízis során 

megfogalmazott tények biztosítják. A SWOT-analízis amellett, hogy a meglévő vizsgálati információkat 

rendszerezi, tartalmaz előremutatást is. 

ERŐSSÉG ÉS GYENGESÉG 

ERŐSSÉG GYENGESÉG 

Zagyva: 
 ökológiai folyosó 
 szélcsatorna 
 településszerkezet meghatározó eleme 
 zöldinfrastruktúra meghatározó eleme 

Nincs „zöld és kék” HÁLÓZAT 
 hiányzó struktúra 
 hiányzó kapcsolatok 

Helyi védettséget élvező természeti értékek (tölgyes, 
tó) 

Kedvezőtlen vízháztartás 
 magas talajvízszint 
 eső után városi árvíz, belvíz 
 kiszáradó felső réteg (öntözni kell) 

Nagyméretű belvárosi közparkok (többszintű 
szolgáltató növényzet) 
 Népkert 
 Kossuth tér 
 Kastélypark 
 Zagyva-liget 

Zagyva part nem park (pedig lehetne!) 

Hatvan közepe barnamező 

Alacsony zöldfelületi ellátottság: 
 közpark: 8,7 m2/lakos 
 kihasználatlan zöldterület 2,4 m2/lakos 
 fasor 0,7 fm/lakos 

Megújuló közparkok, terek, fasorok 
 Mártírok tere (biotó, rekreáció) 
 Radnóti emlékmű (mini park) 
 Fatelepítések, útfásítások több helyszínen 

Zöldfelületi ellentétek 
 belvárosi szolgáltató, rekreációs parkok 
 biomassza nélküli funkciótlan külvárosi 

„kopárok” 

Kedvező településszerkezet Alternatív szolgáltató zöldfelületek hiányoznak 
(zöldtető, zöldfal) 

Kiépített kerékpár hálózat – zöld elemeket is összeköt Sérülékeny faállomány (kor és összetétel miatt) 

Természetes erdők hiányoznak 

„zöld” fejlesztésekbe bevonható cégek Véderdők hiányoznak 
 autópálya mentén 
 főút mentén 
 település szélén (porfogó) 
 szennyező források körül (ipartelep) 
 mezővédő erdősávok 

3. sz. főút csúcsidőben extrém terhelő 
 kettévágott Kossuth tér 

Mezőgazdasági területek: 
 aszályveszély 
 nitrátérzékenység 
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A SWOT-analízis arra irányul, hogy a meglévő viszonyokat, az értékeket és a hiányosságokat vizsgáljuk 

a teljes zöldfelületi hálózat tükrében. A vizsgálat során az alábbi erősségeket és gyengeségeket tártuk 

fel. 

ERŐSSÉGEK 

Zagyva 
A Zagyva Hatvan várost É-D-i tengely mentén kettéválasztja. Kedvező adottság, hogy a város 

központjában a víz, mint a kékinfrastruktúra hálózat eleme jelen van. Része az országos ökológiai 

hálózatnak, fontos zöldfolyosó és szélcsatorna. 

Helyi védettség alá tartozó természeti értékek: 
Hatvan É-i részén, 18,7 ha-os területen található a Kisgombosi Őstölgyes, Közép-Hatvanban a 

Cukorgyári tó 20 ha-t ölel fel. Mindkét terület helyi védettség alá tartozó természeti érték és egyben 

fontos elemei a zöld- és kékinfrastruktúrának. 

Nagyméretű belvárosi parkok 
A belváros park szempontjából jól ellátott területnek számít. A Kastélypark 2,95 ha, a Kossuth tér 3,5 

ha és a Zagyva-liget 3,8 ha területekkel az óhatvani városrész központi helyén fekvő parkjai. A Népkert 

3,4 ha-on Közép-Hatvanban, közvetlenül a Zagyva nyugati partján fekszik. 

A parkok több funkciót látnak el, számokkal összesítve a kataszteri adatlapok eredményét: 

 Humán/épített funkció Ökoszisztéma-szolgáltatás 
előnyei 

Kastélypark 4 14 

Kossuth tér 5 12 

Zagyva-liget 4 11 

Népkert 4 12 

 

Megújuló közparkok, terek, fasorok 
A településen mind a parkok, terek, mind a fasorok tekintetében jellemző az ifjítás, újítás.  

Kedvező településszerkezet  
A településszerkezet, mint erősség alatt a Zagyva településszervező hatása és a sugár-irányú 

útszerkezet értendő. A Zagyva elválaszt és összeköt egyben, az utak egy részét pedig fasorok kísérik. 

A Zagyva mentén jöttek létre olyan zöldfelületek, melyek rekreációra, sportolásra alkalmasak (Népkert, 

Zagyva-liget). A sugár irányú úthálózatban több „csomópont” található. A csomópontokban létrejöttek 

olyan parkok, melyek szintén fontos elemei a zöldfelületi rendszernek: Mártírok tere, Radnóti 

emlékpark. 

Kiépített kerékpárút 
A kerékpárút-hálózatnak fontos szerepe van a település életében, a kerékpár népszerű közlekedési 

eszköz. A kerékpárút-hálózat jelenleg sok zöldfelületi elemet köt össze, ennek a rekreáció és 

egészségmegőrzés szempontjából jelentős szerepe van. A kerékpárút-hálózat fejlesztésére 

vonatkozóan a város Közlekedésfejlesztési Koncepciója tartalmaz célkitűzéseket. A zöldfelületi 

rendszer szempontjából ez azért fontos, mert a kerékpárutak mentén fasorok, „zöld” sávok telepítése 

szükséges. 
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„Zöld” fejlesztésekbe bevonható cégek: 
Az ipari parkokban működő cégek nemcsak a város gazdasági helyzetét erősítik, de számtalan, az 

életminőség javítását célzó programban vállalnak szerepet, mint támogató. Ebbe tartozik a zöldfelületi 

rendszer fejlesztése is. Ez egy jó irány, és jó alap, hogy hosszútávú együttműködés jöhessen létre a 

település (önkormányzat, lakosság) és a cégek között. 

 

GYENGESÉGEK 

Az erősségek után a mennyiségi és minőségi problémák meghatározása a következő lépés a SWOT-

analízis készítése során. A zöldfelületi rendszer vizsgálata alapján az alábbiak állapíthatók meg Hatvan 

városában. 

NINCS „zöld és kék” hálózat: 
A zöldfelület jelenleg nem alkot összefüggő, komplex „zöld és kék” hálózatot, nincs struktúrája, 

folytonos szerkezete. Hiányoznak a vonalas, összekötő elemek, mint a véderdők, a több szintes 

zöldsávok. A külterületen túlnyomórészt mezőgazdasági termelés folyik, szántó művelési ághoz sorolt 

területeken, melyek néhány ültetvényerdővel vannak tagolva. A zöldfelületi rendszer akkor tud 

multifunkcionálisan és hatékonyan működni, ha az elemeknek nem önállóan kell tudni reagálni a 

negatív hatásokra. Önálló elemekként alacsony hatásfokkal működnek. A zöldfelületi rendszer felé 

támasztott elvárásoknak akkor lesz képes megfelelni, ha a minőségi és mennyiségi feltételeket előre 

biztosítjuk átgondolt tervezéssel, fenntartással. Így válik multifunkcionálissá, és nyújt megoldást 

egyszerre több problémára. 

Kedvezőtlen vízháztartás 
Jelenleg óriási problémát okoz, hogy nincs megfelelő csapadékvíz elvezetés, amit nehezít az a tény is, 

hogy magas a talajvízszint. Ennek következtében a hirtelen érkező nagy mennyiségű csapadék nem tud 

elszivárogni, a mélyebb pontokon összegyűlve belvízként pang, amíg lassan elszivárog és elpárolog. Ezt 

a folyamatot tovább súlyosbíthatja egy Zagyván érkező esetleges ár. A Zagyva szabályozásakor az 

eredeti medret teljesen átalakították, a nyomvonalat „kiegyenesítették” és árvízvédelmi töltések közé 

szorították. Ez az intézkedés akkoriban épp az árvizek elleni védekezést szolgálta. Mára nem cél a víztől 

minél hamarabb megszabadulni. A víz nagyon fontos érték. Megfelelő kezeléssel, a szakterületek 

összehangolásával közös cél mentén előkészített, tervezett, tudatos vízgazdálkodás zöldfelületi 

megoldásokat integrálva képes lehet kezelni a fenti problémákat. 

Zagyva part nem park (pedig lehetne) 
A belvárosi, zagyva-menti parkok az erősségek közt szerepeltek, nemcsak mint önálló érték, de mint 

olyan érték, ami a Zagyva-mentén szerveződött. A töltés tetején lévő kerékpárúton, vagy gyalogúton a 

település a vízpart mentén É-D irányban szinte teljesen végigjárható, ugyanakkor maga a víz nehezen 

megközelíthető. Nincsenek kiépített lejárók a folyóhoz, nincs közvetlen kapcsolat a vízzel. Rekreációs 

szempontból a Zagyva-folyó teljesen kihasználatlan. 

Hatvan közepe barnamező 
Közép-Hatvanban található a Mátra Cukorgyár felhagyott területe, mely jelenleg túlnyomórészt 

kihasználatlanul áll. Néhány kisebb vállalkozás települt meg a gyárépületekben. A területen lévő 

épületek állapota romlik, a nem beépített területeken megtelepedtek az invazív gyomok. Ugyanakkor a 
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területen található a védett Cukorgyári-tó. A terület fekvéséből adódóan ez az egyik legértékesebb 

terület a város szempontjából. 

Alacsony zöldfelületi ellátottság 
A településen az ökológiai és rekreációs szolgáltatást nyújtó zöldterület nagysága összesen 18 ha. Ez a 

lakosság számára vetítve 8,7 m2/lakos zöldterületet jelent, ami a belvárosban koncentrálódik. 

Az utakat összesen 13 km-en kíséri fasor, ami az össz-úthálózatra vetítve pont 13%-ot jelent. Ez az 

arány nagyon alacsony. 

Zöldfelületi ellentétek (vizuális konfliktusok) 
Hatvan lakott területén belül hatalmas kontrasztot alkotnak a meglévő zöldfelületek. A 3-as főút 

mentén található látványos parkokkal (Kossuth tér, Mártírok tere, Radnóti emlékmű környezete, 

Zagyva-liget) szemben a központon kívül eső területeken levők többnyire kopár, gyepes területek, 

kapcsolódó humán (rekreációs) funkciók nélkül. Ezek a „parlagon” hagyott területek jelentős 

potenciállal rendelkeznek, mint a zöldfelületi rendszer tagjai. 

A kihasználatlan zöldterületek nagysága 5 ha, azaz a fenti arányt tovább növelné 2,4 m2/lakos-sal. 

Alternatív szolgáltató zöldfelületek hiányoznak (zöldtető, zöldfal) 
A lapos tetős csarnok épületek egyikén sincs zöldfal vagy zöldtető kialakítva. Ilyen zöldfelületi elemmel 

a település más részén sem találkoztunk. Az ipari park csarnokain kívül jó lehetőséget kínálnak a 

tömbházak is zöldtetők létesítésére. 

Megközelítőleg az ipari csarnokok, a lapos tetős bevásárló-szolgáltató épületek 300 000 m2 

zöldtetőnek adhatnak otthont, míg a társasházak épülettömbjei 30 000 m2-nek. 

Sérülékeny faállomány 
Az akcióterületen elvégzett kataszteri munkák során részletes adatok állnak rendelkezésre az 

alkalmazott fafajtákról, azok állapotáról. Hatvan „tradicionális” fafajtája a vadgesztenye mára 

gyönyörű, koros állománnyal díszíti a Kossuth teret és a kastély parkját, de a város több pontján is 

megcsodálhatók. Napjainkban a változó éghajlati-időjárási körülményeknek köszönhetően egyre több 

olyan kártevővel kell szembenézni, melyek ezelőtt nem veszélyeztették a növényállományt. A 

vadgesztenyék is ilyen kártevőtől szenvednek, az aknázó moly komoly egészségügyi állapotromlást 

eredményez. A zöldfelületi rendszer szempontjából a fáknak kiemelt szerepe van. A faállomány 

homogén összetétele sérülékeny rendszert eredményez. 

Természetes erdők hiánya 
A Kisgombosi Őstölgyesen kívül Hatvan területén nincs nagy területű természetes erdő. A 

mezőgazdasági területek mellett egy-egy ültetvény erdő tagolja a tájat, melyek éppúgy fontos elemei a 

zöldfelületi rendszernek. Ugyanakkor, mivel gazdasági célokat is szolgál, előbb-utóbb kitermelésre 

kerül. A 2017. évi LVI. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról sz. törvény előírja az erdőfelújítást, ez a 

z ültetvény erdők esetében egy tarvágás után nagyon lényeges intézkedés, ugyanakkor egy erdő 20-

25-30 év alatt éri el a tarvágás előtti állapotot. A biomassza szempontjából az erdőfelújítás nagy 

veszteséget jelent.  
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Véderdők hiánya 
A véderdők hiánya több területen mutatkozik: 

▪ forgalmas közlekedési útvonalak, különösen az M3-as autópálya és a várost Ny-K-i tengely 

mentén kettészelő 3-as főút mentén 

▪ a különböző településrészek között, mint az ipari park és a lakóterület (Újhatvan északi 

oldalán) 

▪ a különböző szennyezőforrások körül, 

▪ a lakott terület körül 

▪ a mezőgazdasági területek mentén. 

 

A véderdők több funkciót is képesek betölteni a zöldinfrastruktúra hálózatban: 

▪ por-, zaj-, légszennyezettség elleni védelem, 

▪ biomassza növelés, 

▪ vízvisszatartás, párologtatás, 

▪ erózió/defláció elleni védelem, 

▪ kialakítható rekreációs célra is, 

▪ értékes élőhely és zöldfolyosó, 

▪ valamint összekapcsoló elem a meglévő zöldfelületi elemekhez településhatáron kívül és belül 

egyaránt. 

 
3-as főút 
A 3-as főút K-Ny irányban keresztül halad a városon, a belvároson. Érinti a Kossuth teret, a Radnóti 

emlékparkot, áthalad a Zagyva-hídon, és keresztül vágja a Mártírok terét. Forgalmas, csúcsidőben 

gyakran forgalmi dugó is kialakul. A közlekedésből eredő zaj-, por- és légszennyezés extrém terhelést 

jelent a városra. A főutat részben fasorok kísérik, ami kevésnek bizonyul a terheléssel szemben. 

Mezőgazdasági területek érzékenysége 
Hatvan teljes területén nitrátérzékeny a talaj, sőt kis mennyiségű szántó terület aszályveszélyes is. A 

mezőgazdasági területek érzékenységét tovább fokozza a mezővédő erdősávok és a természetes 

erdők hiánya. 

 

LEHETŐSÉG ÉS VESZÉLY 

A SWOT-analízis jövőbe mutató kérdése: „mi történik, ha?”. Erre keressük a választ, amikor a 

lehetőségeket és a veszélyeket megfogalmazzuk. A lehetőségek azokat az iránymutatásokat 

tartalmazzák, melyek az erősségekre alapozva a gyengeségekből kovácsolnak előnyös szituációt. A 

veszélyek definiálásánál egy olyan prognózist állítunk fel, ami arra ad választ, mi történik, ha nem 

teszünk semmit, mi történik a legrosszabb körülmények hatására, milyen negatív folyamatok 

mehetnek végbe. Ez alátámasztja a változások, fejlesztések szükségességét. 
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LEHETŐSÉG VESZÉLY 

Diverz, összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása 
 elemek összekapcsolása, összefüggő hálózat 

kialakítása 
 városi szövetben új mini parkok kialakítása 
 kapcsolódás külterületre, szomszédos 

településhez 

Árvíz, belvíz és aszály 
 szakszerű vízgazdálkodás és zöldfelületi 

rendszer nélkül 

Romlik a talajminőség, csökken a termőképesség 
 ökológiai gazdálkodás és véderdők nélkül 

Zaj-, por-, és légszennyezettség (bűz) nő 
 véderdők, összefüggő zöldfelületi rendszer 

nélkül 

Vízvisszatartás „zöld” megoldásokkal 
 Zagyva: természetközeli állapot, mint 

csapadékvíz kezelés eleme 
 Zagyva: „Csörsz kifli” – száraz meder árvizek 

levezetésére 
 Városi környezet alakítása (zöldtető, 

zöldhomlokzat, vízáteresztő burkolat, 
esőkert) 

Fertőzöttség, betegségek, károkozók, invazív 
növények 
 szakszerű zöldfelületi rendszer nélkül 

Természeti katasztrófák, anyagi kár 
 szakszerű zöldfelületi rendszer nélkül, mely 

reagálni képes a klímaváltozásból adódó 
időjárási szélsőségekre 

Látogatható Zagyva, rekreációs vízpart 
 természetközeli állapot, mint park 

Többszintes VÉDerdők 
 multifunkcionális erdők (rekreációs park, 

vízvisszatartó, párologtató fásítás) 

Városi „erdő” fásítás 
 meglévő fasorok összekapcsolása 
 utak melletti fásítások folytatása 

változatos, ellenálló, honos és városi fajták 

Agrárium: ökológiai gazdálkodás 
 tradicionális tevékenységek felélesztése 

(nád, fűz) 

Együttműködés, információcsere, kommunikáció 
 együttműködés: lakosság + önkormányzat + 

gazdasági szereplők 
 helyi akciók 
 pályázatok 

 

LEHETŐSÉG 

Diverz, összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása 
A zöldfelületi rendszer egyik legnagyobb problémája, hogy nem összefüggő, hiányoznak a kapcsolatot 

jelentő vonalas elemek (fasorok, erdősávok). Az egyik legnagyobb feladat, hogy a jelenlegi elemek 

közti konnektivitás tudatos tervezéssel megvalósuljon. Ez nemcsak a közigazgatási területen belül, 

hanem azon kívül is értendő, azaz a környező települések zöldfelületi rendszeréhez biztosított legyen a 

kapcsolat, a folytonosság.  

A városi zöldfelületi rendszerben jelenleg kihasználatlanul álló területek helyet kínálnak további mini 

parkok létesítésére, mint a Radnóti emlékpark. 

Az 5 ha parlagon lévő terület parkokká történő alakításával a WHO által ajánlott minimum 9 m2/lakos 

aránynak a település megfelelne. 
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Vízvisszatartás „zöld” megoldásokkal 
A vízvisszatartás több szempontból is fontos a település számára. A változó és egyre 

kiszámíthatatlanabb időjárási körülményekre, viszonyokra szükséges reagálni, felkészülni. A túl kevés 

csapadékból és a túl sok csapadékból eredő problémákra zöldfelületi megoldásokkal lehet reagálni. 

▪ Zagyva: elkerülő „meder” („Csörsz kifli” kialakítása az árvizek levezetésére) 

▪ Meder revitalizációval természetközeli part létrehozása 

▪ Városi környezet: zöldtetők és zöldhomlokzatok létesítése, vízáteresztő burkolatok építése, 

esőkertek kialakítása 

A zöldtetőkre alkalmas épületek összterülete 330 000 m2-re becsült. Az extenzív zöldtető létesítésével 

az alábbi hatás érhető el: az extenzív zöldtető vízvisszatartó képessége 10 l/m2, 330 000 m2-re vetítve 

összesen 3300 m3 vizet lenne képes a teljes felületen megtartani. 

Látogatható Zagyva, rekreációs vízpart 
Számos pszichológiai vizsgálat és elemzés témája a környezet mentális egészségünkre kifejtett hatása. 

Az is bizonyított tény, hogy a természetes vízben gazdag tér pozitív hatással van a lelkiállapotunkra, 

ráadásul nemcsak a vizuális érzékelésen, hanem a hangok érzékelésén keresztül is (vízcsobogás).8 Egy 

településen, annak központján áthaladó vízfolyás óriási potenciált jelent. 

A vízparthoz történő lejutás biztosításával közvetlen kapcsolat jönne létre a vízzel, mint fontos 

elemmel, mely kiegészülhet rekreációra alkalmas pihenőpontokkal. Hosszú távon célként elérhető egy 

természetközeli állapot a folyóparton, mely egyben egy új, a települést É-D-i tengely mentén 

összekötő parkot jelentene. 

Többszintes VÉDerdők 
A fás állomány növelésével olyan védelmi rendszer alakítható ki, amely a terhelésnek megfelelő 

szerkezettel, minőséggel rendelkezik, azaz többszintes, így a kedvezőtlen hatásokat képes mérsékelni. 

A VÉDerdők továbbá biztosítanák a konnektivitást a mozaikszerűen elhelyezkedő zöldfelületi elemek 

között. 

A véderdők létesítendők: 

▪ a forgalmas közlekedési útvonalak, különösen az M3-as autópálya és a várost Ny-K-i tengely 

mentén kettészelő 3-as főút mentén 

▪ a különböző településrészek között, mint az ipari park és a lakóterület (Újhatvan északi 

oldalán) 

▪ a különböző szennyező források körül 

▪ a lakott terület körül 

▪ a mezőgazdasági területek mentén, a parcellák között. 

Városi „erdő” fásítás 
A fás állomány növelése nemcsak védelmi szempontból szükséges, de a vízvisszatartásban is nagy 

szerepe van. 

 

                                                           
8 forrás: Nemcsis Antal – Színdinamika, 2004. 
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Agrárium: ökológiai gazdálkodás 
Az intenzív mezőgazdasági termelés helyett kíméletes gazdálkodási forma alkalmazásával a talaj-, és a 

környezetterhelés enyhíthető. Mivel a talaj a jó minőség mellett nitrátérzékeny, az intenzív 

műtrágyázás és növényvédőszerek alkalmazása hosszú távon nem fenntartható. 

Együttműködés, információcsere, kommunikáció 
A párbeszédnek, a megfelelően irányított kommunikációnak meghatározó szerepe van a település 

fejlődése szempontjából. Egy jó együttműködés a zöldinfrastruktúra fejlesztés céljait is szolgálhatja. A 

lakossági igények, a települési célok és a gazdasági szereplők által nyújtott segítség, támogatás 

összehangolásával olyan zöldfelületi fejlesztések valósulhatnak meg, melyek minden szereplő 

érdekének megfelelnek, több ökoszisztéma-szolgáltatást képesek nyújtani és hosszú távon 

fenntarthatók. 

Kommunikációs lehetőségek: fórumok, kötetlen beszélgetések, ötletpályázatok különböző 

korosztályoknak (pl. óvodás és kisiskolás gyermekeknek rajzpályázat – Rajzold le, milyen az 

álomjátszótér; Legkedvesebb hatvani parkom; Kedvenc növényem), tematikus programok. 

 

VESZÉLY 

Árvíz, belvíz és aszály 
Megfelelő, tervezett vízgazdálkodás hiányában a település egyre nagyobb veszélynek lesz kitéve a 

klímaváltozás következtében előforduló időjárási szélsőségekkel szemben: az aszályos, vízhiányos 

időszakok és az özönvízszerű esők, árvizek és belvizek egyre nagyobb károkat okozhatnak. A 

kármentesítésre fordított összegek nem megoldást kínálnak, hanem az épp aktuális szituációt kezelik. 

Hosszú távú megoldást a zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztése és megfelelő fenntartása nyújthat. 

Romlik a talajminőség, csökken a termőképesség 
Az intenzív mezőgazdasági tevékenységből eredő károkozás a fentiekben említésre került. Az intenzív 

mezőgazdaság visszafordíthatatlan folyamatokat generál, melyek a talajminőség romlásával és a 

termőképesség csökkenésével jár. Ez a környezeti károk mellett a gazdálkodóknak jelentős anyagi 

veszteséget jelentene. 

Zaj-, por-, és légszennyezettség (bűz) nő 
A gazdasági fejlődés hozadéka a különféle szennyezések fokozódása. A jelenlegi zöldfelületi rendszer a 

jövőben (már a jelenben is) képtelen lesz a közlekedésből, gazdasági tevékenységből eredő 

szennyezések hatását csökkenteni, kezelni. Ez egyre nagyobb terhet és egészségügyi kockázatot jelent 

a lakosság számára. 

Fertőzöttség, betegségek, károkozók, invazív növények 
A jelenlegi faállomány fajta-összetétele nem mondható változatosnak. Minél változatosabb fajták 

alkotják a zöldfelületi rendszert, annál ellenállóbb a külső hatásokkal szemben – beleértve a 

betegségeket, kártevőket is. Erre a legszembetűnőbb példa a belvárosi parkok koros vadgesztenyéi, 

melyek egytől egyig az aknázó moly-fertőzéstől szenvednek. 

Az akcióterület kataszteri adatai alapján a vadgesztenye a faállomány 32%-át teszi ki. A 

vadgesztenyefák 44%-a 100 év fölötti, a legkorosabb két fa 184 éves. 
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Természeti katasztrófák, anyagi kár 
Az Árvíz, belvíz és aszály c. fejezetben a klímaváltozás következtében kialakuló szélsőségek említésre 

kerültek, valamint az okozott anyagi kár és a helyreállításra fordított összegek is. 

Az életet követelő katasztrófa a legdurvább fokozata a szélsőséges időjárás okozta károk közül. Közös 

érdek a megelőzést célzó intézkedések megfogalmazása és végrehajtása, ennek egyik eszköze a 

zöldinfrastruktúra fejlesztése. 

A SWOT-analízis során rendszerezett erősségek és gyengeségek alapján egy pozitív vízió és egy negatív 

vízió került ábrázolásra a lehetőségekkel és a veszélyekkel. A jelenlegi zöldfelületi elemek bővítésével 

és újak létrehozásával megteremthető az a településen belül és kívül is folytonos hálózat, mely a 

jelenlegi és a jövőbeni kihívásokkal szemben is stabil, ellenálló. 
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Jövőkép 

Hatvan város növekedési tengelyek csomópontjában elhelyezkedő hálózati középponttá kíván válni 

nemzetközi jelenlét erejével, határon átnyúló kapcsolatokkal, súlyponti pozíciót erősítő fejlesztésekkel, 

találkozóhely funkcióval, az elválasztó vonalak összekötő szerepének hangsúlyozásával, múltjából 

következő erősségek jövőbetekintő figyelembevételével.9 

Az ITS-ben megfogalmazott jövőkép a fenntarthatóan működő, széles körű ökológiai szolgáltatásokat 

nyújtó zöld és kék infrastruktúra hálózat által biztosított kereten belül tud megvalósulni. 

 

 

 

Kapcsolatok erősítése 
Városmarketing javítása 
Turisztikai kínálta bővítése 
Felsőoktatás megteremtése 

 
Ingatlankínálat bővítése 
Ipar és mezőgazdaság egyensúlyának 
megtartása 
Helyi gazdaság erősítése 

Képzés piaci igényének igazítása 
 
Demográfiai egyensúly megteremtése 
Egészségügyi állapot javítása 
Arculati elemek fejlesztése 
Társadalmi befogadás, szociális ellátás és 

szociális biztonság erősítése 
 
Városrészek fejlesztése 
Intézményi infrastruktúra fejlesztése 
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
Közmű infrastruktúra fejlesztése 

 
Erdőterületek növelése 
Városi zöldfelületek fejlesztése 
Energiatudatos lépések 
Környezetterhelés csökkentése, 
katasztrófakockázat csökkentése 

 

 

 

12. ábra: Hatvan jövőképe és célrendszere (ITS alapján), a kiemelt részcélok közvetlen kapcsolatban állnak a ZIFFA-val 

                                                           
9 Hatvan Város Településfejlesztési Koncepció 2015-2030 

Hálózati szerepkör 

erősítése 
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Éghajlat változásra 

való felkészülés 

ZÖLD ÉS KÉK INFRASTRUKTÚRA 
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Hatvan városa a jövőben a lakosságszámát a középvárosi kategóriában kívánja tartani, elsősorban az 

elvándorló fiatal korosztály helyben tartásával, másrészt a város vonzerőjének köszönhetően 

betelepülő lakosokkal. A megújuló zöldinfrastruktúra elemek és az ökotudatos, fenntartható „zöld” 

településarculat helyben maradásra ösztönzi a helyi lakosságot. A városban megteremtődik a 

felsőoktatás, emellett az alap- és középfokú oktatás innovatív, környezet- és klímatudatos szemléletet 

közvetít. A város lakossága egészséges környezetben él, tiszta levegőt szív, élhető települési klímában 

jól érzi magát. Csökkennek a lakókörnyezetet érő terhelések. Minden korosztály számára biztosított a 

tevékeny élet, mozgásban gazdag életmód. A sport minden formája népszerűvé válik. A tömegsport 

rendezvények és a versenysport látogatottsága egyaránt magas, a rekreációs célú szabadidő eltöltés 

jelentősége megnő. A rekreáció az egészség megőrzésének része lesz. A társadalom nyitott és 

elfogadó, összetartó, élénk kulturális- és közélettel, civil szférával. Nem alakul ki szegregáció 

szempontjából veszélyeztetett terület. A város bővülő turisztikai kínálata a minőségi fejlesztés nyomán 

interaktív elemekkel gazdagodva a XXI. századi elvárásokat teljesíti. Egyedülálló módon az „Esőkertek 

városa” példa értékkel bír mind a hazai, mind külföldi települések számára, melyek egyre súlyosbodó 

harcokat vívnak a városi árvizekkel szemben. A városnak újabb gazdasági vállalkozások megjelenésére 

kell felkészülnie, ehhez vonzó helyszínt, a legszéleskörűbb szolgáltatásokat nyújtja, hiszen az integrált 

ökológiai szolgáltatások is részét képezik a szolgáltatás-csomagnak. A mezőgazdasági termelés 

minősége és mennyisége növekszik, fenntartható módon és hosszú távon kiszolgálja az igényeket, 

ellenálló a klimatikus és természeti, időjárási anomáliákkal szemben. Hatvan megőrzi természeti 

területeit és további gazdag és értékes természeti területekkel bővíti kínálatát. A város megőrzi épített 

környezete régészeti, műemléki és helyi jelentőségű értékeit. Az épített környezet fejlesztése a 

közterületek, közterek megújításával, az intézmények arculati erősítésével indul, majd elvárássá lép elő 

a magáningatlanok számára is. 

 

13. ábra: Jövőkép eléréséhez szükséges zöldinfrastruktúra szerkezet (részletes leírását lásd lejjebb) 
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Pillérek 

Jelen fejezet bemutatja a zöldinfrastruktúra fejlesztés stratégiai céljait, és megnevezi a cél 

megvalósítását szolgáló pilléreket. 

A településen – a biológiai sokféleség megőrzésén és javításán túl – a zöldinfrastruktúra három 

alapvető cél megvalósítását szolgálja: 

▪ a lakosság megtartása az életminőség javítása által 

o  egészségmegőrzés/jóllét, helyi identitás erősítése, közösségfejlesztés, 

munkahelyteremtés stb. 

▪ a klímavédelem, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás segítése, a klimatikus szélsőségek 

mérséklése, környezeti kockázatok csökkentése 

o városklíma javítása, hősziget-hatás csökkentése 

▪ a hatékony erőforrás-gazdálkodás, a pénzforrások, a víz, a föld, a levegő stb. felelős, 

takarékos hasznosítása mellett hangsúlyosan az élőlények és élőhelyeik védelme, a 

változatosság (diverzitás) és a folytonosság növelése, ezáltal a környezeti értékek és stabilitás 

növelése 

A zöldinfrastruktúra olyan rendszer, amely sokoldalú támogatást nyújt a települések számára: 

mérsékeli az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási jelenségek hatását, ezáltal hozzájárul a 

klímavédelemhez és a hatékony, kiszámítható erőforrás-gazdálkodáshoz. Aktív teret biztosít a 

társadalmi részvételre, a választópolgárok bizalmának erősítésére. Rekreációs, kikapcsolódási 

lehetőségeket biztosít, hozzájárul a település lakóinak fizikai és mentális egészségének javulásához. 

Mindezzel vonzóvá teszi a települési környezetet és erősíti a polgárok kötődését, a népesség 

megtartását. Ez a komplex, rugalmas, fenntartható rendszer tehát ökológiai, társadalmi és gazdasági 

előnyöket is hordoz. 

 

 

Hatvan esetében a zöldinfrastruktúra szolgáltatásainak optimalizálásához 

szükséges stratégiai lépések: 

1. Faállomány növelése 

2. Vízciklus optimalizálása 

3. Összekapcsoltság 
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1. FAÁLLOMÁNY NÖVELÉSE 
▪ megnövelt fás szárú állomány: városi és külterületi erdő 

Cél: erdősültség mértéke az országos átlag fölé emelkedjen, azaz az ökológiai szolgáltató 

felület és ezzel a szolgáltatások maximalizálódjanak. 

 

14. ábra: Elérni kívánt zöldinfrastruktúra szerkezet „zöld” elemei (Részletes leírását a Hálózatfejlesztés fejezet tartalmazza) 
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2. VÍZCIKLUS OPTIMALIZÁLÁS 
▪ védelem: klimatikus és helyi okokból adódó bel- és árvízvédelem természet alapú 

megoldásokkal 

▪ multifunkcionalitás: a természet alapú megoldások a védelmi szolgáltatáson túlmutató egyéb 

szolgáltatásainak optimalizálása (település arculat, városklíma, ingatlan fejlesztés, helyi 

gazdaság-fejlesztés, energia-megtakarítás, stb.) 

 

15. ábra: Elérni kívánt zöldinfrastruktúra szerkezet „kék” elemei (Részletes leírását a hálózatfejlesztés fejezet tartalmazza) 
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3. ÖSSZEKAPCSOLTSÁG 
▪ strukturált, összefüggő hálózat kialakítása. Az 1. és 2. cél csak összefüggő, hálózatos 

„INFRASTRUKTÚRA”ként működő ZÖLD-KÉK rendszerben érhető el. 

 

16. ábra: Elérni kívánt zöldinfrastruktúra szerkezet „zöld” és „kék” elemeinek hálózata (Részletes leírását a Hálózatfejlesztés 
fejezet tartalmazza.) 

 

 

A fent leírt célok elérésének érdekében Hatvan városa esetében 6 fő fejlesztési célt, azaz pillért 

határoztunk meg.  

HATVAN HAT PILLÉRE: 

1. Vízkörforgás fejlesztés: Zöld Esernyő, Esőkertek Városa 

2. Öko Zagyva 

3. Zöld Védelem: Véderdő Program 

4. Hatvani Zöld Mag 

5. Érrendszer 

6. Integrált megoldások pillérek összekapcsolására 
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HATVAN HAT pillére, fejlesztési célja és programpontjai: 

1. VÍZKÖRFORGÁS FEJLESZTÉS - városi árvíz/belvíz visszaszorítása zöldfelületi megoldásokkal 

▪ ZÖLD ESERNYŐ: víz lassítása talajszint fölött 

▪ indikátor: épített zöld elemek: 

▪ zöldtető (m2) 

▪ zöldhomlokzat (m2) 

▪ indikátor: élő elemek: 

▪ telepített fasor (fa db) 

▪ telepített városi erdő, parknövényzet (fa db, cserje m2) 

▪ ESŐKERTEK VÁROSA: víz kezelése talajszinten és alatta 

▪ indikátor: épített zöld elemek: 

▪ burkolt felület csökkentés (m2) 

▪ vízáteresztő burkolat építés (m2) 

▪ esőkert építése (befogadható vízmennyiség m3) 

▪ indikátor: élő elemek: 

▪ esőkert telepítése (évelő és cserje m2, párologtató fa telepítése db) 

2. ÖKO ZAGYVA – biodiverz ökofolyosó, lakossági rekreáció helyszín, turisztikai attrakció, 

települési szellőző csatorna, ár- és belvíz védelmi elem 

▪ Biodiverz vízpart – kaszálás ütemezésével változatos vadvirágos vízpart 

▪ indikátor: élő elemek: 

▪ biodiverz kaszálású terület (m2) 

▪ Zagyva mindenkié – közvetlen kapcsolat a vízzel: rekreációs pihenő pontok 

▪ indikátor: épített és élő elemek: 

▪ rekreációs pont építése (m2) 

▪ Csörsz kifli – erdősített „száraz” meder 

▪ indikátor: épített és élő elem: 

▪ elkerülő meder építése (ha) 

▪ meder revitalizáció – árvízmentesített szakaszon természetközeli vízpart és parti 

ösvény 

▪ indikátor: épített és élő elem: 

▪ revitalizált folyómeder (fkm) 

3. ZÖLD VÉDELEM: „VÉDERDŐ” PROGRAM 

▪ Zöld Gyűrű – lakott területeket védő, városklímát optimalizáló erdősáv 

▪ indikátor: élő elem: 

▪ ültetett fa (db) 

▪ Északi zöld zóna – várost védő fás szárú zóna erdőkkel, gyümölcsössel, szőlővel 

▪ indikátor: 

▪ telepített fa (db) 

▪ gyümölcsös területhasználatba vont terület (ha) 

▪ szőlő területhasználatba vont terület (ha) 

▪ Déli zöld zóna - várost védő fás szárú zóna erdőkkel, gyümölcsössel, szőlővel 

▪ indikátor: 

▪ telepített fa (db) 
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▪  

▪ gyümölcsös területhasználatba vont terület (ha)  

▪ szőlő területhasználatba vont terület (ha) 

▪ Mezővédő fásítás – várost és termőterületet védő erdősávok 

▪ indikátor: 

▪ mezővédő fásítás telepítése (m2) 

4. HATVANI ZÖLD MAG – gyűrűs-sugaras zöldinfrastruktúra központja: ÖKOMAG 

▪ Városi ártéri park – árvíz befogadására alkalmas parkjellegű ligeterdő 

▪ indikátor: épített és élő elem: 

▪ park létesítése (ha) 

▪ Természetközeli ártéri park – árvíz befogadására alkalmas természetközeli ligeterdő 

▪ indikátor: épített és élő elem: 

▪ park létesítése (ha) 

▪ Cukor park – modern építészet és zöld megoldások bemutató szimbiózisa 

▪ indikátor: épített és élő elem: 

▪ park létesítése (ha) 

▪ természetközeli vízfelszín létesítése (m2) 

▪ kerékpáros és gyalogos útvonal építése (fm) 

5. ÉRRENDSZER: ÖSSZEFÜGGŐ FOLYTONOS ZÖLD ÉS KÉK HÁLÓZAT – zöld és kék elemek 

rendszerbe foglalása 

▪ Összekötő vonalas elemek – ökológiai folyosók: fasorok, erdősávok 

▪ indikátor: élő elemek 

▪ belterületi fasor (fm) 

▪ külterületi fasor, útfásítás (km) 

▪ revitalizált folyó, patak meder (fm) 

▪ erdősáv (km) 

▪ Tömeges elemek – csomópontok a hálózatban: zöldterületek, parkok, esőkertek 

▪ indikátor: épített és élő elemek: 

▪ meglévő park felújítása, szolgáltatás bővítése (park m2) 

▪ meglévő park növényzetének bővítése (fa db, cserje és évelő m2) 

▪ új szolgáltató park építése (ha) 

▪ új esőkert építése (befogadható vízmennyiség m3) 

▪ új esőkerti növényzet telepítése (fa db, cserje és évelő m2) 

6. INTEGRÁLT MEGOLDÁSOK PILLÉREK ÖSSZEKAPCSOLÁSÁRA – lépésekben történő építés, nem 

zöldfelületi fejlesztés esetén is zöldinfrastruktúra hálózat épüljön 

▪ indikátor: 

▪ zöldfelületi beruházás (projekt db) 

▪ zöldfelületi fejlesztés nem zöldfelületi beruházások során (beruházás 

db) 

 

A pillérek részletes kibontását a V. Hálózat fejlesztés fejezet tartalmazza. 
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Pillérek kapcsolódása az ITS-hez 

Az átfogó cél Hatvan esetében a növekedési tengelyek csomópontjában elhelyezkedő hálózati 

központtá válni, mely megvalósulását segítendő a város 5 stratégiai célt és részcélokat határozott meg. 

A célok eléréséhez kapcsolódó feladatok és a ZIFFA közötti kapcsolódási pontokat a következő táblázat 

tartalmazza. 

STRATÉGIAI CÉL ZIFFÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 
RÉSZCÉL 

ZIIFÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 
FELADAT 

KAPCSOLÓDÓ ZIFFA PILLÉR 

1. Hálózati 
szerepkör erősítése 

1.1. Kapcsolatok 
erősítése 

Településhatáron átnyúló 
zöldfelületi 
beavatkozások: Zagyva 

1. Vízkörforgás fejlesztés 
5. Érrendszer 

1.2. Városmarketing 
javítása 

Zöld településarculat 
kidolgozása 

1. Vízkörforgás fejlesztés 
2. Öko Zagyva 
3. Zöld Védelem 
4. Hatvani Zöld Mag 
5. Érrendszer 
6. Integrált megoldások 
pillérek összekapcsolására 
 

1.3. Turisztikai kínálat 
bővítése 

Zöldinfrastruktúra elem- 
turisztikai attrakciók 
létrehozása 

1. Vízkörforgás fejlesztése 
2. Öko Zagyva 
4. Hatvani Zöld Mag 

2. Gazdasági 
potenciál növelése 

2.1. Ingatlankínálat 
bővítése 

Zöld fejlesztésekkel az 
ingatlan piac stimulálása 

1. Vízkörforgás fejlesztése 
3. Zöld Védelem 
4. Hatvani Zöld Mag 
6. Integrált megoldások 
pillérek összekapcsolására 

2.2. Ipar és 
mezőgazdaság 
egyensúlyának 
megtartása 

Ökológiai gazdálkodás 
erősítése 
 
Nem kiemelkedő 
talajminőségű területeken 
erdőgazdálkodás, 
gyümölcsös és szőlő 
területhasználat erősítése 
 
Ipari területhasználat 
ellátása Zöld Védelemmel 

1. Vízkörforgás fejlesztése 
2. Öko Zagyva 
3. Zöld Védelem 
4. Hatvani Zöld Mag 
5. Érrendszer 

2.3. Helyi gazdaság 
erősítése 

Új munkahelyek 
teremtése új termelési 
módok bevezetésével, 
 
Mezőgazdasági termelés 
minőségének emelése 
mezővédő erdősávok 
telepítésével, 
 
Mezőgazdasági termelés 
minőségének emelése 
ökológiai gazdálkodás 
bevezetésével 

1. Vízkörforgás fejlesztése 
2. Öko Zagyva 
3. Zöld Védelem 
4. Hatvani Zöld Mag 
5. Érrendszer 
6, Integrált megoldások 
pillérek összekapcsolására 

3. Életminőség 
javítása 

3.1. Demográfiai 
egyensúly megteremtése 

Fiatalok helyben tartása 
innovatív „zöld” 
munkahelyek 
teremtésével, 

1. Vízkörforgás fejlesztése 
5. Érrendszer 
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Fiatalok helyben tartása 
települési környezet 
minőségének emelésével 

3.2. Egészségügyi állapot 
javítása 

Rekreációs funkciók 
erősítése, városklíma és 
levegőminőség javítása 

1. Vízkörforgás fejlesztése 
2. Öko Zagyva 
3. Zöld Védelem 
4. Hatvani Zöld Mag 
5. Érrendszer 

3.3 Arculati elemek 
fejlesztése 

Zöld arculat megalkotása 
 
Városkép fejlesztése 
alacsony költségű de gyors 
és látványos zöldfelületi 
beavatkozásokkal 

1. Vízkörforgás fejlesztése 
2. Öko Zagyva 
3. Zöld Védelem 
4. Hatvani Zöld Mag 
5. Érrendszer 
6. Integrált megoldások 
pillérek összekapcsolására 

4. Környezet 
fejlesztése 

4.1 Városrészek 
fejlesztése  

Akcióterület fejlesztése 
 
Városrészek specifikus 
zöldinfrastruktúra 
hiányosságainak pótlása 

1. Vízkörforgás fejlesztése 
5. Érrendszer 

4.3 Közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése 

Infrastruktúra 
fejlesztésekhez 
kapcsolódóan útfásítás 
 
Kerékpáros, gyalogos 
közlekedés minőségének 
javítása zöldfelületi 
beavatkozásokkal 

1. Vízkörforgás fejlesztése 
2. Öko Zagyva 
3. Zöld Védelem 
5. Érrendszer 
6. Integrált megoldások 
pillérek összekapcsolására 

4.4 Közmű infrastruktúra 
fejlesztése 

Csapadékvíz helyben 
tartása, kezelése 
zöldfelületi megoldásokkal 

1. Vízkörforgás fejlesztése 

5. 
Éghajlatváltozásra 
való felkészülés 

5.1 Erdőterületek 
növelése 

Faállomány növelése 3. Zöld védelem 

5.2 Városi zöldfelületek 
fejlesztése 

Meglévő 
zöldinfrastruktúra elemek 
minőségének emelése, 
szolgáltatásainak bővítése 
 
Új multifunkcionális 
zöldinfrastruktúra elemek 
létrehozása 

1. Vízkörforgás fejlesztése 
2. Öko Zagyva 
3. Zöld Védelem 
4. Hatvani Zöld Mag 
5. Érrendszer 
6. Integrált megoldások 
pillérek összekapcsolására 

5.3 Energiatudatos 
lépések 

Városrészek, épületek 
hűtési-fűtési 
energiaigényének 
csökkentése növényi 
megoldásokkal 

3. Zöld védelem 

5.4 Környezetterhelés 
csökkentése, 
katasztrófakockázat 
csökkentése 

település öko jellegének 
erősítése, öko szemlélet 
erősítése, oktatása, civil 
szervezetek bevonása 

1. Vízkörforgás fejlesztése 
2. Öko Zagyva 
3. Zöld Védelem 
4. Hatvani Zöld Mag 
5. Érrendszer 

1. táblázat: Stratégiai célok, részcélok és a ZIFFA kapcsolódása 
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célokat, ill. jövőképet a fenntarthatóan 

működő, széles körű ökológiai szolgáltatásokat nyújtó zöldinfrastruktúra stratégiai céljaival együtt 

lehet megvalósítani. 

 

A zöldinfrastruktúra stratégia fejlesztés céljai és a megvalósulás pillérei: 

Zöldinfrastruktúra stratégia fejlesztési célja: 1. FAÁLLOMÁNY NÖVELÉSE 

Zöldinfrastruktúra stratégia fejlesztési célja: 2. VÍZCIKLUS OPTIMALIZÁLÁS 
Zöldinfrastruktúra stratégia fejlesztési célja: 3. ÖSSZEKAPCSOLTÁSG 
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V. Hálózat fejlesztés 
Jelen fejezet témája a zöldinfrastruktúra fejlesztés pilléreinek kibontása, bemutatása. A pillérek és 

alprogramjaik: 

1. VÍZKÖRFORGÁS FEJLESZTÉS 

a. Zöld esernyő 

b. Esőkertek városa 

2. ÖKO ZAGVYA 

a. Biodiverz vízpart 

b. Zagyva mindenkié 

c. Csörsz kifli 

d. Meder revitalizáció 

3. ZÖLD VÉDELEM: VÉDERDŐ PROGRAM 

a. Zöld Gyűrű 

b. Északi zöld zóna 

c. Déli zöld zóna 

d. Mezővédő fásítás 

4. HATVANI ZÖLD MAG 

a. Városi ártéri park  

b. Természetközeli ártéri park 

c. Cukorpark 

5. ÉRRENDSZER – összefüggő folytonos zöld és kék hálózat 

6. INTEGRÁLT MEGOLDÁSOK PILLÉREK ÖSSZEKAPCSOLÁSÁRA 

 

1. Vízkörforgás fejlesztés 

Cél:  

▪ helyi vízkárok enyhítése 

▪ csapadék helyben tartása 

▪ felkészülés klímaváltozásra 

Másodlagos célok: 

▪ település arculat 

▪ város klíma optimalizálás 

▪ tisztítás: víz, talaj, levegő 

▪ rekreáció 

▪ oktatás 

Eszközök: 

▪ „Zöld esernyő”: azaz a víz talajszintre jutásának késleltetése, elemei: 

o fák, fasorok, „városi erdő” 

o zöldtetők 

o zöldhomlokzatok 



Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv 2018 
 

78 | O l d a l  
 

▪ „Esőkertek városa”: azaz a talajra érkező víz kezelése talajszinten és alatta, elemei: 

o párologtató, vízkezelő esőkertek 

 

 

17. ábra: Vízkörforgás fejlesztés eszközei: Zöld esernyő (zölddel jelölt elemek) és Esőkertek városa (kékkel jelölt elemek) 

Zöld esernyő – Fák, fasorok, „városi erdő”. A fák, fasorok telepítésének elsődleges célja, hogy 

lombkoronájukkal (mint egy esernyő) felfogják a lehulló csapadék cseppeket, ezzel késleltetve, hogy a 

víz a burkolatokra jutva a csapadékcsatorna hálózatot terhelje. A növényzet, és méretük miatt 

elsősorban a fák azonban még esős időben is transzspirálnak, tehát a gyökereken keresztül felvett 

vizet a leveleken keresztül elpárologtatják, csökkentve a talaj vízzel való telítettségét. A csapadékvíz 

kezelés egyik legfontosabb eleme tehát, hogy a fák élettani folyamataik által helyben tartják a vizet. 
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Fasorok telepítésére vagy a meglévő fasor kiegészítésére a város utcahálózatának jelentős részén 

szükség van. A fasorok hálózata biztosítja a zöldinfrastruktúra hálózat konnektivitását, 

összekapcsoltságát, amellett, hogy a levegőben lévő szennyező anyagokat szűri, kellemes mikroklímát 

teremt, és az utcaképet meghatározza. Az összekapcsoltság biztosítja, hogy a lombok közt élőhelyre 

talált állatfajok szabadon mozoghassanak akár a kül-és belterület között („városi erdő”). 

Megvalósult minta utcafásítás, parkosítás: 
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Zöld esernyő – Zöldtetők. A csapadékvíz elfolyás késleltetésének másik módja a lapostetős épületek 

tetőfelületeire telepített szerkezet. A zöldtetők alkalmazásának előnyei részletesen a Településklíma c. 

fejezetrészben vannak kifejtve. A legegyszerűbb rendszerű extenzív zöldtető is jelentős mennyiségű 

csapadékvíz visszatartására képes, ezzel csökkentve a csatornarendszerbe egyszerre bekerülő 

vízmennyiséget és elnyújtva a lefolyási időt. Hatvan városában számos olyan tetőfelület található, 

amely potenciálisan zöldtető létesítésére ad lehetőséget. Ezek egy része a város lakótelepi 

beépítésein, másik része az ipari területeken található. Mindkét beépítési típusnál fontos, hogy 

zöldtető létesüljön. Kiemelkedő jelentőségű, hogy a jövőben épülő, enyhe hajlásszögű tetővel 

rendelkező épületeken kötelező helyi előírás legyen a zöldtető létesítés! (Jó példa erre: Basel) 

Megvalósult minta zöldtetők: 
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Zöld esernyő – Zöldhomlokzatok. A zöldhomlokzatok (elsősorban kúszócserjével, valamilyen 

támszerkezetre futtatott, talajkapcsolatos kialakítás) a fákhoz hasonlóan a lombjukkal és 

transzspirációjukkal vesznek részt a csapadékvíz elpárologtatásában. Alkalmazásuk erősen javasolt 

nagy, tagolatlan homlokzatok esetében, illetve olyan esetekben is, amikor a hagyományos 

utcafásításra nincs lehetőség. Az élő zöld növényzettel befuttatott homlokzat élettani, esztétikai 

értékén túl védi az épületszerkezetet, kedvező hatással van annak energiaháztartására, s nem utolsó 

sorban élőhely is lehet. 
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Megvalósult zöldhomlokzat példák: 
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„Esőkertek városa” – párologtató, vízkezelő esőkertek. Miután a csapadék a talajszintre érkezett, az 

alacsonyabban fekvő területek felé kezd elfolyni, ahonnan előbb-utóbb a csapadékcsatornába kerül. 

Célunk továbbra is az, hogy a csapadékvíz inkább utóbb kerüljön a csatornába, hogy minél később 

kelljen a szivattyút beüzemelni. Tehát a vizet esőkertekbe irányítjuk. Az esőkertek olyan, a burkolt 

járószintnél mélyebben fekvő kisebb-nagyobb mélyedések, amelyek méretüktől, elhelyezkedésüktől 

függően fákkal, cserjékkel, jellemzően évelőkkel vannak beültetve. A bennük összegyűlő vizet a 

növényzet felszívja és elpárologtatja, száraz talajba szikkasztja, miközben szemet is gyönyörködtet.  
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Megvalósult esőkert példák: 
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Fontos, hogy esőkertek mind közterületen, mind pedig magánterületen létesüljenek. Kiemelt terület 

ebből a szempontból az alacsonyabb fekvésű belváros, ahol az egyik legkritikusabb kérdés a 

csapadékvíz visszatartás. A hatvani TOP Zöld város program akcióterületén belül a zöldfelületi 

fejlesztéssel érintett területek fő tervezési szempontja a vízmegtartás kell legyen! Esőkert kialakítására 

javasolt terület: Hunyadi téri parkoló melletti zöldfelület, a polgármesteri hivatal épületei között 

kialakuló zöldfelületek. Kiemelt szegély létesítésekor is megoldandó, hogy a csapadékvíz a 

zöldfelületekre jusson! 

A 2. sz. melléklet tartalmazza a csapadékvíz talajba juttatás lehetséges módozatainak mintáját: 

vízáteresztő burkolat kialakításának, a faültetésnek és a vízvisszatartó terepplasztikának a műszaki 

megoldási javaslatait. 

A csapadékvíz közterületen jellemzően aszfalt burkolatú utcák mélyebben fekvő felületén gyűlik össze, 

olyan területeken, ahol a csapadékvíz a tömbbelsőkön áthaladva keresztezi az utcát, s halad tovább 

ismét tömbbelsőkben. 

A csapadékvíz problémaként mindig az alacsonyabban fekvő területeken jelentkezik, ahová a 

magasabb fekvésű területekről érkezik. Ezért fontos, hogy a domboldalakon is legyenek elemei a „Zöld 

esernyőnek” és az esőkerteknek is, például növényesítéssel kombinált övárkok formájában. A 

magasabban fekvő utcák teresedésein, a körforgalmak, osztósávok növényágyaiban fákkal kombinált 

esőkertek létrehozása indokolt (pl.: Árpád utca, Nádasdy utcai dohánybolt előtti teresedés, Spar 

melletti körforgalom). A Lakótelepek városrészben az épületek közötti zöldfelületek alkalmasak 

nagyobb felületű esőkertek létesítésére. 

Hatvan kertvárosias lakóterületein (jellemzően Óhatvan-Belváros, Óhatvan-Hegyalja, Kishatvan, 

Kolóniák) a kertes tömbbelsőkben fordulnak elő időszakosan vízállásos területek, melyek az eltérő 

növényzet miatt légi felvételekről is jól beazonosíthatók. Ezeken a területeken nagyobb összefüggő 

(több telken átnyúló) esőkertek alakíthatók ki, melyre a telektulajdonosokat célszerű ösztönözni. Ezen 

esőkertek, bár mezőgazdasági művelést nem tesznek lehetővé, ingatlanértéket növelő tényezők, s 

„esőkerti szomszéd-közösségek” kialakulását is előmozdíthatják, valamint a hatékony párologtató 

növénytelepítés segítségével csökkenthetik az utcákon összegyűlő csapadékvíz gyakoriságát. 

Nagy kiterjedésű közhasználatú esőkertekként működnek a Zagyva mentén tervezett ártéri 

erdőterületek is, melyekről az Öko Zagyva pillér keretében írunk részletesen. 

A vízkörforgás fejlesztés szempontjai szerint Hatvan 4 Kék zónára bontható, melyek az alábbiak: 

1. KÉK ZÓNA: Belváros – vízkezelés szempontjából legveszélyeztetettebb terület. Javaslatok: 

▪ minimum extenzív zöldtető építése kötelező minden új építésű, vagy felújításra kerülő 

lapostetőn, vagy 15 foknál nem meredekebb hajlásszögű tető esetén 

▪ zöldhomlokzatok alkalmazása lehetőség szerint: zöldhomlokzatok kötelezően 

alkalmazandók minden új építés esetén a homlokzat min. 25%-án 

▪ burkolt felületek csökkentése: új beruházás esetén csak a feltétlen szükséges 

minimum terület kerüljön leburkolásra, a burkolat víz- és légáteresztő burkolat kell 

legyen. Meglévő, de használaton kívüli burkolatokat fel kell bontani, helyükön 

zöldterület kerüljön kialakításra. 
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▪ víz- és légáteresztő burkolatok használata kötelező minden közterületi és 

magánterületi beruházás vagy felújítás esetén 

▪ zöldfelületen kötelező fásítás: minden megkezdett 50 m2 zöldfelületenként kötelező 

min. egy darab fa ültetése az arculati stratégiában meghatározott fajlista szerint 

▪ kötelező ingatlanonként a csapadékvíz helyben tartása: esőkertek építése, zöldtetők 

építése. A visszatartott csapadékmennyiséget 100 mm csapadékra kell kalkulálni. A 

túlfolyót be kell kötni a városi csapadékvíz-elvezető hálózatba. 

▪ esőkert-pontokon kötelező párologtató vízkezelő esőkertek építése 

2. KÉK ZÓNA: Óhatvan – vízkezelés szempontjából érzékeny terület 

▪ minimum extenzív zöldtető építése kötelező minden új építésű, vagy felújításra kerülő 

lapostetőn, vagy 15 foknál nem meredekebb hajlásszögű tető esetén 

▪ zöldhomlokzatok alkalmazása lehetőség szerint 

▪ víz- és légáteresztő burkolatok használata kötelező minden közterületi és 

magánterületi beruházás vagy felújítás esetén 

▪ zöldfelületen kötelező fásítás: minden megkezdett 100 m2 zöldfelületenként kötelező 

min. egy darab fa ültetése az arculati stratégiában meghatározott fajlista szerint 

▪ kötelező ingatlanonként a csapadékvíz helyben tartása: esőkertek építése, zöldtetők 

építése. A visszatartott csapadékmennyiséget 100 mm csapadékra kell kalkulálni. A 

túlfolyót be kell kötni a városi csapadékvíz-elvezető hálózatba. 

▪ esőkert pontokon kötelező párologtató esőkertek építése 

▪ magánterületeken létesülő esőkertekben nád és fűz, esetleg dió termesztésének 

erősítése 

3. KÉK ZÓNA: Közép-Hatvan – vízkezelés szempontjából érzékeny terület 

▪ terület használatot át kell alakítani: ipari tevékenység helyett kereskedelmi, oktatási, 

kulturális, sportcélú zöldterületek kell működjenek: modern Cukorliget 

▪ városi szintű esőkerteket kell létesíteni: modern városi ártéri erdő és természetközeli 

ártéri erdő 

▪ tömb szintű esőkerteket kell létesíteni az új sport-kereskedelmi-oktatási-szolgáltatási 

épületekhez kapcsolódóan (Lásd: Budapest Zöldinfrastruktúra füzetek 3.: Vízérzékeny 

tervezés a városi szabadtereken – tömb és telek szintű tervezési eszközök) 

▪ minimum extenzív zöldtető építése kötelező minden új építésű lapostetőn, vagy 15 

foknál nem meredekebb hajlásszögű tető esetén 

▪ zöldhomlokzatok alkalmazása lehetőség szerint 

▪ víz- és légáteresztő burkolatok használata kötelező minden közterületi és 

magánterületi beruházás vagy felújítás esetén 

▪ zöldfelületen kötelező fásítás: minden megkezdett 100 m2 zöldfelületenként kötelező 

min. egy darab fa ültetése az arculati stratégiában meghatározott fajlista szerint 

▪  

4. KÉK ZÓNA: Újhatvan – vízkezelés szempontjából kevésbé érzékeny terület 

▪ minimum extenzív zöldtető építése kötelező minden új építésű, vagy felújításra kerülő 

lapostetőn, vagy 15 foknál nem meredekebb hajlásszögű tető esetén 

▪ zöldhomlokzatok alkalmazása lehetőség szerint 

▪ víz- és légáteresztő burkolatok használata kötelező minden közterületi és 

magánterületi beruházás vagy felújítás esetén 
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▪ zöldfelületen kötelező fásítás: minden megkezdett 200 m2 zöldfelületenként kötelező 

min. egy darab fa ültetése az arculati stratégiában meghatározott fajlista szerint 

▪ kötelező ingatlanonként a csapadékvíz helyben tartása: esőkertek építése, zöldtetők 

építése. A visszatartott csapadékmennyiséget 100 mm csapadékra kell kalkulálni. A 

túlfolyót be kell kötni a városi csapadékvíz-elvezető hálózatba. 

▪ esőkert pontokon kötelező párologtató esőkertek építése 

A Kék zónák elhelyezkedése a következő: 

 

A Vízkörforgás fejlesztése pillér ökológiai szolgáltatásai és megvalósításának ütemezése: 

ZÖLD ESERNYŐ Egészség Lakosság és 
település 

Gazdaság és 
energia 

Rekreáció Környezet Klíma 

fák, fasorok, 
„városi erdő” 
 

+++ +++ ++ +++ +++ +++ 

zöldtetők 
 

+ +++ +++ 0 +++ ++ 

zöldhomlokzatok 
 

+++ +++ +++ 0 +++ +++ 

2. táblázat: Vízkörforgás: Zöld Esernyő pillér hatásai ökológiai szolgáltatások szerint 

ESŐKERTEK 
VÁROSA 

Egészség Lakosság és 
település 

Gazdaság és 
energia 

Rekreáció Környezet Klíma 

vízkezelő, 
párologtató 
esőkertek 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ 
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vízáteresztő 
burkolatok 
 

+ +++ +++ 0 +++ ++ 

vízzáró 
burkolattal 
ellátott felületek 
csökkentése 
 

+++ +++ +++ 0 +++ +++ 

3. táblázat: Vízkörforgás: Esőkertek Városa pillér hatásai ökológiai szolgáltatások szerint 

Ütemezés: 

 Rövidtáv (0-3 év) Középtáv (3-5 év) Hosszú táv (5-10 év) 

fák, fasorok, városi 
erdők 

● ● ● 

zöldtetők új épületeknél ● ● 

zöldhomlokzatok új épületeknél ● ● 

vízkezelő, párologtató 
esőkertek 

● ● ● 

vízáteresztő burkolatok ●   

vízzáró burkolattal 
ellátott felületek 
csökkentése 

útépítésekkel, 
fejlesztések részeként 

● ● 

4. táblázat: Vízkörforgás pillér megvalósításának ütemezése 

 

2. Öko-Zagyva 

CÉL: 

a folyó, mint kihasználatlan érték hasznosítása: 
▪ biodiverz ökofolyosó, lakossági rekreáció helyszín, turisztikai attrakció, települési szellőző 

csatorna, ár- és belvízvédelmi elem 

Az ÖKO-ZAGYVA PROGRAM pontjai: 

▪ Biodiverz vízpart 

Kaszálás ütemezésével változatos (vadvirágos-füves) vízpart kialakítása 

▪ A Zagyva mindenkié! – rekreációs pontok 

Közvetlen kapcsolat biztosítás a vízparthoz, pihenőpontokkal kiegészítve 

▪ Csörsz kifli – Zagyva elkerülő 

Erdősített száraz meder az árvizek befogadására, visszatartására, természetközeli erdősítéssel 

ökológiai gazdálkodással és turizmussal összekapcsolva 

▪ Meder revitalizáció: természetközeli vízpart és parti ösvény 

Természetközeli folyómeder, mely az eredeti meanderező mederre emlékeztet, természetes 

növényzettel kísérve és rekreációs-turisztikai pontokkal tovább bővítve 
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Biodiverz vízpart 

A Zagyvát kísérő árvízvédelmi töltés jelenleg rendszeresen karbantartott, kaszált terület. A folyó 

mellett közvetlenül vízparti növényzet szegélyezi a Zagyvát sásos vízparti növényzettel. A vízfelületek 

és azok környezete értékes élőhelyet jelentenek. 

Az Öko-Zagyva pillér keretén belül első lépésben megvalósítandó a kaszálás tervszerű ütemezésével 

egy biodiverz vízpart: vadvirágos, változatos színekkel és formákkal tagolt, természetesebb hatású 

felület.  

A kaszálás ajánlott rendjét szakember segítségével, a helyi vegetációhoz szükséges igazítani (vélhetően 

évi 1-2 alkalom, ami biztosítja, hogy a meglévő növényzet a magvait be tudja érlelni). A kaszálást 

célszerű nem egyszerre a teljes területen elvégezni, hanem szakaszosan, hogy a magas állomány lakói, 

élőlényei át tudjanak költözni egyik növényfoltról a következőre a kaszálás üteméhez igazodva. 

 

18. ábra: Biodiverz vízpart elhelyezkedése 
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Mintaképek Biodiverz vízpart megvalósításához: 
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A Zagyva Mindenkié! – rekreációs pontok, ártéri parkok 

A vízpart jelenleg nem megközelíthető. A töltés tetején aszfaltozott szerviz út fut, mely részben a 

kerékpárút-hálózat részét is képezi. A Zagyva felülről szemlélhető (hidakról, lombkorona sétányról, 

töltésről), közvetlen kapcsolat kialakítására a vízzel, mint értékes természeti elemmel, kevés helyen 

van lehetőség. 

Erre kínálnak megoldást a folyóparti pihenők, melyek lépcsőzetesen, a töltés vonalába illeszkedve 

kerülnek kialakításra, lépcsővel csatlakozva a Zagyva-menti parkokhoz, meglévő és kialakítandó 

zöldfelületekhez. A lépcsőfokok biztosítják a kényelmes lejutást a vízpartra, de akár üldögélésre, 

pihenésre, relaxációra is lehetőséget adnak. 

 

19. ábra: Rekreációs pontok elhelyezkedése 
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20. ábra: Minta keresztmetszet rekreációs ponttal 

Megvalósult városi vízparti rekreációs terasz: 

 

A Zagyva-mentét magasfeszültségű távvezeték kíséri, melyet ajánlott szakszerű madárvédelemmel 

ellátni. A vizuális hatást ötletes megoldásokkal lehet tompítani, melyre már hazánkban is van példa. 
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21. ábra: minta kialakítások távvezeték tartó oszlopokra 

Csörsz kifli – Zagyva elkerülő 

Ahogy már az előző fejezetekben hangsúlyoztuk, nem lehet cél a víz gyors levezetése. A cél ugyan nem 

lehet a történelmi mocsaras terület visszaállítása, de kulcsfontosságú az, hogy a vizet megfelelő helyre 

tudjuk vezetni és megfelelő helyen tudjuk tartani. A zöldinfrastruktúra a vízkezelés motorja: talajba 

juttat és párologtat. 

A Csörsz kifli a jelenlegi folyómeder tehermentesítését szolgáló alternatív meder. A meder nem 

hagyományos értelemben értendő, hanem egy komplex, multifunkcionális, természetes hatású 

terepalakulatot takar. A Csörsz kifli akár több kilométer szélességű is lehet, és csak árvíz idején fogad 

be számottevő vízmennyiséget, egyébként száraz állapotában a területén ökológiai gazdálkodás folyik, 

változatos formában, pl.: mozaikosan dióültetvények, füzesek, nyárasok, ártéri ligeterdők, 

nádtermesztő területek, füves legelők tagolják. A Csörsz kifliben folyó gazdálkodásra más 

tevékenységek is épülhetnek, pl. a kosárfonás, nádfeldolgozás. A Hatvani túraútvonalakba kapcsoltan 

turisztikai attrakcióként pedig további gazdaságélénkítő hatása van. (A dióültetvényekről bővebb 

információt a Melléklet tartalmaz.) 

 

22. ábra: Csörsz kifli minta keresztszelvény 
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Multifunkcionális jellege ebben, valamint abban rejlik, hogy a Csörsz kifli a Zöld védelem véderdő 

program része, és biztosítja a konnektivitást az É-i és D-i területek között.  

 

 

 

 

23. ábra: a Csörsz kifli lehetséges nyomvonalai - illusztráció 
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A tervlapokon több nyomvonal vázlata jelölésre került, mely illusztrációként szolgál. A Csörsz kifli 

további egyeztetést, vizsgálatot és szakszerű tervezést igényel. 

Meder revitalizáció: természetközeli folyómeder 

A Csörsz kifli megvalósulásával a város árvízvédelmi biztonsága sokszorosára nő. Ezután már a Zagyva 

mederrevitalizációjára is sor kerülhet, aminek eredményeképp a kívánatos természetközeli állapot 

alakítható ki. Turisztikai attrakcióként Hatvan egyik leglátványosabb kékhálózati eleme lehetne, a 

csatlakozó zöldfelületi elemekkel komplex rendszert alkotva kellő szerepet kapna a település 

központjában. 

 

24. ábra: Revitalizált Zagyva meder – minta keresztszelvény 

A pihenőpontok az ún. parti ösvényen mindkét oldalon megközelíthetők. Az ösvény a két part között is 

biztosít átjárást. 
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25. ábra: Meder revitalizáció helyszíne 

 

Nemzetközi viszonylatban számtalan pozitív példája van a településen áthaladó vízfolyások 

revitalizációjának. Az alábbi képek két, az Amerikai Egyesült Államok területén levő folyó 

revitalizációjához készült tervek részletei. 
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Minta projektek revitalizált vízfolyásra: 
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Az Öko-Zagyva pillér és az ökológiai szolgáltatások kapcsolatát az alábbi táblázat foglalja össze, 

melyben +++ a nagyon szoros, ++ a szoros, + a közvetett összefüggést jelenti. 

5. táblázat: Az Öko-Zagyva pillér hatásai ökológiai szolgáltatások szerint 

 Rövidtáv (0-3 év) Középtáv (3-5 év) Hosszú táv (5-10 év) 

Biodiverz vízpart ●   

A Zagyva mindenkié!: ● ●  

Csörsz kifli – Zagyva 
elkerülő: 

előkészítés előkészítés/● ● 

Meder revitalizáció: előkészítés előkészítés ● 
6. táblázat: Az Öko-Zagyva pillér megvalósításának ütemezése 

Öko-Zagyva Egészség Lakosság 
és 
település 

Gazdaság 
és energia 

Rekreáció Környezet Klíma 

Biodiverz vízpart ++ +++ + +++ +++ + 

A Zagyva 
mindenkié! 

+++ +++ + +++ +++ + 

Csörsz Kifli – 
Zagyva elkerülő 
 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Meder 
revitalizáció 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ 
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A Zagyva olyan kiaknázatlan zöldinfrastruktúra elem, mely a fenti intézkedésekkel egy nagyon 

összetett zöldfelületi rendszerré alakítható át. Mivel a Zagyva nemcsak Hatvan folyója, ezért a 

beavatkozás kistérségi, sőt térségi jelentőségű. Az árvíz ilyen formában történő kezelésével (ahol 

elsősorban a víz helyben tartása a cél, nem pedig a levezetés) a Hatvantól D-re fekvő települések, sőt a 

Tisza részleges tehermentesítése is megtörténne. Követendő példaként szolgálhatna más folyóparti 

települések számára is. Nemcsak vízgazdálkodási és ökológiai jelentőséggel bír, hanem turisztikai 

attrakcióként és az ökológiai gazdálkodás lehetőségével gazdasági-társadalmi jelentőséggel is. 

 

3. Zöld védelem: véderdő program 

CÉL: 

▪ erdősültség arányát megemelni az országos átlag fölé, ezáltal 

▪ komplex települési védelem ellátása 

▪ és egyéb komplex ökológiai szolgáltató funkciók sorolása (pl. helyi gazdaság, rekreáció, turizmus, 

biodiverzitás, stb.): mozaik-szerűen összeilleszkedő, erdőkből-gyümölcsösökből összeálló 

hálózat 

 

A ZÖLD VÉDELEM: VÉDERDŐ PROGRAM pontjai: 

▪ ZÖLD GYŰRŰ: 

o a lakott területet körbeölelő erdősáv Zöld városkapukkal, mely a lakóterületek 

számára nyújt védelmet a külterületen keletkező szennyeződések, porterhelés és szél 

ellen, valamint városklímát optimalizál és városképet profilíroz 

o vízbázis védelem: a védendő vízbázis körüli fás szárú védő puffer zóna 

▪ ÉSZAKI ZÖLD ZÓNA: 

o az erőműtől délre eső, új védő erdők, valamint a Nagygombosi borászat ültetvényei és 

erdői által meghatározott laza, fás szárú növényzetből álló sáv, amely északról, 

északkeletről védi Nagygombost és Hatvan külterületeit.  

▪ DÉLI ZÖLD ZÓNA: 

o Hatvan déli területein a bányatavak, a meglévő erdők, valamint a gyümölcsösök által 

meghatározott laza fás szárú növényzetből álló zóna 

▪ MEZŐVÉDŐ FÁSÍTÁS: mezővédő erdősávok a település külterületének jelentős részét kitevő 

mezőgazdasági területeken, melyek nem csak a várost, de a termőterületeket is védik 

 

A tervezett véderdők, erdősávok több funkciót töltenek be a zöldinfrastruktúra hálózatban: 

▪ vízvisszatartás, párologtatás 

▪ por-, zaj-, légszennyezettség elleni védelem 

▪ biomassza növelés 

▪ erózió/defláció elleni védelem 

▪ rekreációs célok kiszolgálása 

▪ értékes élőhely és zöldfolyosó 
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▪ összekapcsoló elemek a meglévő zöldfelületi elemekhez településhatáron kívül és belül 

egyaránt 

Jelen dokumentum a Zöld Védelem irányait határozza meg. A gyűrűk összetétele, helyszínre szabása és 

megvalósítása továbbtervezést igényel. 

Zöld Gyűrű 

A Zöld Gyűrű elsődleges célja a levegő tisztítása, szűrése, irányítása, azaz a város belső területei, 

lakókörnyezete védve legyen a porterheléstől, a mezőgazdasági, közlekedési és ipari eredetű 

légszennyezéstől, valamint a gyűrű a rekreációs szolgáltatások térbeli szétosztásában játszik szerepet. 

Az ideális Zöld Gyűrű teljes egészében körbeöleli a várost, magába foglalja a meglévő fás, erdős 

területeket és kék infrastruktúra elemeket is. 

A gyűrű elemei: 

▪ Északon a pernyehányó melletti erdő 

▪ Nagygombost körül ölelő erdősáv 

▪ M3 menti védő erdősáv 

▪ Iparterület körüli védő erdősáv 

▪ Hatvan belterülete körüli védő erdősáv 

▪ Vízbázis körüli védő erdősáv 

A gyűrű elhelyezkedését és összetételét tekintve eltérő jellegű egységekből áll össze: 

▪ külterületi erdő (pernyehányó mellett, Nagygombos körüli rész- szakasz, vízbázis körüli rész-

szakasz, M3 és iparterület közötti terület): elsősorban honos társulásalkotók 

▪ külterületi erdősáv (M3 mellett, Nagygombos körül, Hatvani belterület körül) 

o iparterület: ipar telekre eső szakasz, elsősorban honos társulásalkotók, díszfák 

o szántó: gyümölcs vagy dió termesztés (közvetlen gazdasági haszon), erdőgazdálkodás 

(közvetlen gazdasági haszon) vagy honos társulásalkotók (közvetett haszon, az 

erdősáv mezővédő funkcióiból adódóan) 

▪ belterületi erdősáv (Iparterület és lakott terület határa) 

o iparterület: ipar telekre eső szakasz, elsősorban honos társulásalkotók, díszfák 

o magánterület: telkek végén húzódó sávban honos társulásalkotók, gyümölcsfák 

A Zöld Gyűrű területén rekreációs helyszíneket kell kijelölni, amelyek a köz számára szabadon 

hozzáférhetőek. A városlakók egészséges és környezetbarát életviteléhez nélkülözhetetlen a 

szabadtéri, zöldfelületi rekreáció úgy, mint séta, kirándulás, kerékpározás, egyéb szabadtéri 

sporttevékenységek. Ugyanakkor fontos cél, hogy a városlakók ilyen jellegű igényeiket városközeli 

környezetben, vagyis nagyobb utazási szükséglet nélkül tudják kielégíteni.  

 

 



Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv 2018 
 

107 | O l d a l  
 

 

26. ábra: Zöld Gyűrű elhelyezkedése 

 

 

A Zöld Gyűrű az Érrendszer kiemelkedő eleme, a gyűrűs-sugaras rendszer lakott területet körbeölelő 

belső gyűrűje, valamint a gyűrű egyes szakaszai a Csörsz kifli részét is képezik.  

A város körüli Zöld Gyűrű (zöld városfal) részeként jelennek meg a Zöld városkapuk, azok a pontok, 

melyeken keresztül a védett városmagba be lehet lépni. 
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27. ábra: Zöld városkapuk elhelyezkedése 

Északi zöld zóna kialakítása 

Az északról, azaz fentről érkező vizek mérséklésében tud szerepet vállalni ez a terület, valamint a 

defláció veszélynek kitett területek védelmét biztosítja. 

Az Északi zöld zóna területén található a Kisgombosi Őstölgyes. A tölgyes területét javasolt további 

fásítással bővíteni, a tölgyerdő területét növelni! 

A zóna területén erdő foltokat, erdősávokat kell kialakítani, melyek összekötő vonalas elemként, 

folyosóként működnek: őstölgyes és mezővédő erdősávok között, ill. a település egész 

érrendszerében. 
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A zóna területén a meglévő szőlő és gyümölcsös művelésű területeken a területhasználatot meg kell 

tartani. A zóna területére eső szántó besorolású területeken ösztönözni kell az erdőtelepítést és/vagy 

áttérést a szőlő- ill. gyümölcs termesztésre. 

A zóna területén javasolt ökológiai gazdálkodásban művelni a szőlő- és gyümölcs ültetvényeket. 

 

28. ábra: Északi zöld zóna elhelyezkedése 

Az Északi zöld zóna az Érrendszer eleme, a gyűrűs-sugaras rendszerben a külső gyűrű részét alkotja a 

Déli zöld zónával és mezővédő fásítás zónájával együttesen. 
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Északi zöld zóna minta képei: 

 

  

 

Déli zöld zóna kialakítása 

Ezen zónán belül a további fásításokat, erdőtelepítéseket támogatni kell, valamint a gyümölcsös 

területhasználatot meg kell tartani, illetve további mezőgazdasági területekre kell kiterjeszteni. 

Egyrészt a deflációval veszélyeztetett területen a fásítás (erdő, gyümölcsös területhasználat) nyújt 

megfelelő védelmet, másrészt a Déli zöld zóna fái lassan de folyamatosan szívják fel a vizet talajból, 

azaz az északi területekről lassan áramoltatják lefelé a talajvizet, amit felvesznek és elpárologtatnak – 

így támogatva a természetes vízkörforgás ciklusát. 

A Déli zöld zóna területén a meglévő erdők megtartandóak, és további erdők telepítése javasolt. 

Javasolt erdősávok telepítése, melyek összekötő vonalas elemként funkcionálnak az Érrendszerben, 

valamint az erózió és defláció elleni védelmet szolgálják. 
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A zóna területén a meglévő szőlő és gyümölcsös művelésű területeken a területhasználatot meg kell 

tartani. A zóna területére eső szántó besorolású területeken ösztönözni kell az erdőtelepítést és/vagy 

áttérést a szőlő- ill. gyümölcs termesztésre. 

A zóna területén javasolt ökológiai gazdálkodásban művelni a szőlő- és gyümölcs ültetvényeket. 

 

29. ábra: Déli zöld zóna elhelyezkedése 

A Déli zöld zóna az Érrendszer eleme, a gyűrűs-sugaras rendszerben a külső gyűrű részét alkotja az 

Északi zöld zónával és mezővédő fásítás zónájával együttesen. 
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Déli zöld zóna mintaképei: 
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Mezővédő erdősávok kialakítása 

A deflációs és eróziós folyamatokat, a diffúz porterhelést, porral szállított kemikáliák környezetterhelő 

hatását csökkentendő mezővédő erdősávokat kell kialakítani az erre kijelölt zónákban. Az erdősávok az 

összefüggő hálózat részét képezik, kapcsolatot teremtenek a Zöld Gyűrű, az Északi és Déli zöld zónák, 

egyéb külterületi erdők között.  

A mezővédő erdősávok telepítésére szolgáló zóna az Érrendszer eleme, a gyűrűs-sugaras rendszerben 

a külső gyűrű részét alkotja az Északi és Déli zöld zónával együttesen. 

Optimális esetben a teljes kultúrterület 7-10%-át kell elfoglalnia többszintű mezővédő társulásoknak 

ahhoz, hogy jótékony hatásukat ki tudják fejteni. Ezeknek egy része nagyobb összefüggő erdőfolt kell 

legyen, más részük vonalas jellegű erdősáv. 

 

30. ábra: Mezővédő erdősávok telepítésére szolgáló zóna (világoszöld) és fasorai (sötétzöld) 
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A mezővédő erdősávok jelölése útmutató jelleggel készült. Az adottságok pontos felmérése után a 

sávok szakszerű megtervezésére lesz szükség. Az erdősávban a telepítésre szánt fajok kiválasztásánál 

növény-egészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni, ne legyenek köztük termesztett növények 

kártevőinek köztesgazdái. A termőhelyi adottságoknak megfelelő fajokat, fajtákat kell választani, adott 

célnak megfelelő struktúrát kell kialakítani, megfelelő áttörtséggel az uralkodó szélirányra merőleges 

sávokat kell kialakítani. Az alkalmazható fajok listáját az Egységes arculati stratégia fejezet tartalmazza, 

egy minta-erdősáv telepítésének a módját a melléklet tartalmazza. 

A telepítés után ügyelni kell a sáv bizonyos mértékű ritkítására is, azaz a megfelelő áttörtség 

biztosítására, ugyanis bizonyos mértékig széláteresztő kell legyen a növényzet. Így a tájba illő fajokból, 

megfelelő struktúrával kialakított, széliránynak megfelelő fekvésű erdősáv képes ellátni védő 

funkcióját amellett, hogy eleget tesz mezővédő, ill. természetvédelmi, vadgazdálkodási és rekreációs 

szerepének is. 

Mintaképek erdősávok és szántók kapcsolatára: 
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ZÖLD VÉDELEM Egészség Lakosság és 
település 

Gazdaság és 
energia 

Rekreáció Környezet Klíma 

Zöld gyűrű 
 

+++ +++ ++ +++ +++ +++ 

Északi zöld zóna 
 

+ + +++  + ++ 

Déli zöld zóna 
 

+ + +++  + ++ 

Mezővédő fásítás 
 

+ + +++  + + 

7. táblázat: Zöld Védelem pillér hatásai ökológiai szolgáltatások szerint 

 

 

 Rövidtáv (0-3 év) Középtáv (3-5 év) Hosszú táv (5-10 év) 

Zöld Gyűrű ● ●  

Északi zöld zóna előkészítés ● ● 

Déli zöld zóna előkészítés ● ● 

Mezővédő fásítás ● ●  
8. táblázat: Zöld Védelem pillér megvalósításának ütemezése 

 

 

4. Hatvani Zöld Mag 

CÉL: 
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1. Gyűrűs-sugaras hálózat központja: ÖKOMAG 

2. A GAZDASÁGI (ingatlanfejlesztés, kereskedelem), TÁRSADALMI (sport, kultúra, rekreáció, 

oktatás, turisztika, stb.) és KÖRNYEZETI (csapadék, ivóvíz védelem, klímavédelem, biodiverzitás, 

barnamező, fitoremediáció, stb.) FUNKCIÓK példaértékű összehangolása TERMÉSZET ALAPÚ 

MEGOLDÁSOK révén 

3. AZ ÖSSZES PILLÉR KIINDULÁSI PONTJA, eredője, bemutatója! 

A HATVANI ZÖLD MAG PROGRAM pontjai: 

▪ Városi ártéri park 

Olyan park a Zagyva-mentén, mely humán/épített funkcióval is rendelkezik (pl. tanösvény, 

erdei iskola, kalandpark) 

▪ Természetközeli ártéri park 

Olyan vadregényes ártéri park a Zagyva-mentén, mely összefüggő, nagy területen helyezkedik 

el, mely kirándulóhelyként is funkcionál 

▪ Cukor Park 

A közép-hatvani városrészben a barnamezős területen kialakított modern városi park, mely 

szerves egységet képez az idetervezett sportlétesítményekkel, azok stílusához illeszkedik. 

Alkalmas sportolásra, rekreációra 

 

 

31. ábra: Parkok tervezett elhelyezkedése 
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Városi ártéri park 

Az ártéri városi parkok a Zagyva mentén, melyek jellemzően kisebb gyepes tisztások által tagolt fás 

növényállománnyal rendelkeznek. Növényállományuk jellegzetesen: parkjellegűen kialakított ártéri 

ligeterdőkre jellemzők, domborzatuk: árvíz befogadására alkalmas. Kialakításukat tekintve a humán 

rekreációs funkciók kiszolgálása irányába tolódik el a hangsúly, azaz a ligeterdőben kiépített elemek, 

rekreációs helyszínek találhatóak. Kisebb, mozaikszerűen a Zagyva vonalára felfűzött területek, melyek 

alkalmasak: 

▪ aktív kikapcsolódásra: kiránduló útvonalak állomásai, kalandpark, kültéri jóga, taiji, futó 

edzések, stb. 

▪ passzív kikapcsolódásra: pihenésre erdei környezetben, távol a város zajától - erdőfürdőzés 

▪ oktatási célokra: erdei iskola és tanösvény kialakítására. 

Összesen 5 ilyen terület került kijelölésre a tervlapokon (összesen 54,74 ha), köztük a legfontosabba a 

Szúnyog-sziget (7,5 ha), mely a Bér-patak és a Zagyva által határolt, a torkolattól É-ra elhelyezkedő 

terület. Jelenleg a vadasparknak és a lombkorona sétánynak ad otthont. A kerékpáros-gyalogos híd a 

Zagyva mindkét partjával összeköti. A település központjához legközelebb elhelyezkedő és 

legkönnyebben megközelíthető terület. 

Minta képek városi ártéri park kialakítására: 
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Természetközeli ártéri park 

A Hatvani Zöld Mag a természetközeli ártéri parkok által közvetlen kapcsolatot teremt Nagygombossal, 

az Északi zöld zónán keresztül pedig a védett Kisgombosi Őstölgyeshez kapcsolódik. Kialakításukat 

tekintve a humán rekreációs funkciók kevésbé hangsúlyosak, azaz nincsen (vagy csak minimálisan, pl. 

oktatási célú) kiépített elemek, helyszínek a területeken. 

A természetközeli ártéri parkok két részre tagolódnak: 

▪ északi része a Bér-patak torkolatától a nagygombosi bekötő útig tart (kb. 226 ha), 

▪ déli része Közép-Hatvanban a szennyvízteleptől egészen a Boldog községgel közös 

közigazgatási határig terül el, sőt átível azon (kb. 155 ha). A Csörsz kifli déli vége ehhez a 

területhez kapcsolódik 

A parkok a települést érő kedvezőtlen hatásokat jól tudják kezelni, tompítani: 

▪ árvíz/belvíz problémák 

▪ zaj-, porszennyezés 

▪ légszennyezés 

▪ hősziget-jelenség. 

A jellemző széljárás K-Ny irányú, de a Zagyva is jelentős szerepet kap a település „átszellőztetésében”. 

A légáramlás megfelelő biztosítása fontos, ezért a fás zöldfelületek szerkezetét körültekintően meg kell 

tervezni, hogy a légáramlás tudatosan irányított és ezáltal megfelelően biztosított legyen. Az ártéri 

parkok nagy része erdőterület., ökoturisztikai séta útvonalakkal feltárva. 

 



Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv 2018 
 

119 | O l d a l  
 

A természetközeli ártéri parkok: 

▪ értékes élőhelyet teremthetnek, 

▪ élő-lélegző tüdeje lehetne a városnak. 

Az élőhely-teremtéshez kapcsolódóan megfontolandó a területek Natura2000 védelem alá helyezése. 

A településen jelenleg nincs Natura2000 védelem alá tartozó terület. 

Az ártéri parkok a „Zöld védelem: Véderdő program” részét is képezik. 

Mintaképek természetközeli ártéri parkok kialakítására: 
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Cukor Park 

A Cukor Park Közép-Hatvan barnamezős területét öleli fel, azaz a volt cukorgyár területét. Ez egyben 

Hatvan városlegértékesebb ingatlanfejlesztési területe is. Hatvan fejlesztési elképzelése szerint a 

Városi Sportcsarnok és Jégcsarnok is ezen a területen épül majd. Elhelyezkedése és a tervezett 

beruházások nagyságrendje végett a terület központi szerepet kap, azaz városközponti funkcióknak is 

meg kell felelnie, megfelelő környezetet kell teremtenie az épített elemeknek, a kapcsolódó 

szolgáltatásoknak. 

A Cukor Park olyan modern, esztétikus, fitoremediációs növényzettel borított, modern szerkezetű 

városi park, mely stílusában a tervezett épületekhez igazodik és azokkal példa értékű szimbiózisban 

létezik és egyben az ökofunkciókat is kiszolgálja. 

Minden építészeti kivitelezés zöldfelületi vonatkozására a GREEN CITY AKKREDITÁCIÓ teljesítését kell 

kiírni! 

A Cukor Park területén helyezkedik el a helyi védettség alá tartozó Cukorgyári-tó, melynek környezete 

átmentet képez a szabályos formavilágú modern park és a tó között. 

A térinformatikai adatbázisban a Cukor Park zöld, azaz városi modern park területe és a Cukorgyári-tó 

külön rétegen kerülnek megjelenítésre. A park a zöldinfrastruktúra része, míg a vízfelület a kék 

infrastruktúra része. 

A Cukor Park teljes területe kb. 47 ha. 

 



Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv 2018 
 

121 | O l d a l  
 

Mintaképek modern városi park megvalósulására: 
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9. táblázat: A Hatvani Zöld Mag pillér hatásai ökológiai szolgáltatások szerint 

 

 Rövidtáv (0-3 év) Középtáv (3-5 év) Hosszú táv (5-10 év) 

Ártéri városi park előkészítés ● ● 

Természetközeli ártéri 
park 

előkészítés ● ● 

Cukor Park építőipari fejlesztések 
mentén 

● ● 

10. táblázat: A Hatvani Zöld Mag pillér megvalósításának ütemezése 

Hatvani 

Zöld Mag 

Egészség Lakosság 

és 

település 

Gazdaság 

és energia 

Rekreáció Környezet Klíma 

Ártéri városi park +++ +++ ++ +++ ++ + 

Természetközeli 

ártéri park 

 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Cukor Park 

 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ 
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A Hatvani Zöld Mag összesen 359 ha területével a Zagyva mentén markáns eleme a településnek és a 

zöldinfrastruktúra hálózatnak is. Nemcsak nagy területénél fogva meghatározó elem, de kapcsolatot is 

teremt É-D-i tengelyen, kapcsolódik a Véderdő program elemeihez, az Öko-Zagyvához (a Csörsz kiflihez 

is). Élő-lélegző tüdeje a városnak, értékes ökológiai szolgáltatásokkal. 

 

5. Érrendszer: összefüggő hálózat 

CÉL: 

▪ hatékony összefüggő hálózat kialakítása 

▪ ökológiai szolgáltatások optimalizálása 

▪ fajlagos gondozási költségek optimalizálása 

ELEMEI gyűrűs-sugaras rendszerben: 

▪ középpont: Hatvani Zöld Mag (ÖKOMAG) 

▪ gyűrű:  

o belső: Zöld Gyűrű (lakott terület határa, vízbázis védelem, ipari terület pufferzóna) 

o külső: Északi és Déli zöld zóna (erdők, gyümölcsösök, szőlők) és mezővédő fásítási 

zónák 

▪ tömeges elemek: parkok, fásított közterek, játszóterek, esőkertek 

▪ vonalas elemek: fasorok – közlekedési felületek mentén 

▪ vonalas elemek: erdősávok 

A települési zöld és kék infrastruktúra hálózat leghatékonyabban összefüggő hálózatként működik, az 

összekapcsolt elemek hálózata nyújtja legnagyobb hatékonysággal az ökológiai szolgáltatásokat. A 

fenntarthatóan működő települési szövetet átszövik, behálózzák a zöldinfrastruktúra elemek, mint az 

emberi szervezetet az érhálózat – ezért a hálózat kiépítésének, gazdagításának pillére a ZÖLD 

ÉRRENDSZER kialakítása. Az Érrendszer komplex hierarchiával bír, a meglévő és tervezett elemek 

közösen alkotják. Alkotóelemi vegyesen foltszerű, tömeges, illetve vonalas kiterjedésűek. 

Ez eddig bemutatott pillérek beavatkozásai mind az Érrendszer részét képezik, a pillérek tervezett 

elemeinek összessége alkotja Hatvan zöldinfrastruktúra hálózatának egészét. 

A korábban megnevezett pillérek és hatásaik ökológiai szolgáltatás szerint: 

ZÖLD ESERNYŐ Egészség Lakosság és 
település 

Gazdaság és 
energia 

Rekreáció Környezet Klíma 

fák, fasorok, 
„városi erdő” 
 

+++ +++ ++ +++ +++ +++ 

zöldtetők 
 

+ +++ +++ 0 +++ ++ 

zöldhomlokzatok 
 

+++ +++ +++ 0 +++ +++ 

11. táblázat: Vízkörforgás: Zöld Esernyő pillér hatásai ökológiai szolgáltatás szerint 
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ESŐKERTEK 
VÁROSA 

Egészség Lakosság és 
település 

Gazdaság és 
energia 

Rekreáció Környezet Klíma 

vízkezelő, 
párologtató 
esőkertek 
 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ 

vízáteresztő 
burkolatok 
 

+ +++ +++ 0 +++ ++ 

vízzáró 
burkolattal 
ellátott felületek 
csökkentése 
 

+++ +++ +++ 0 +++ +++ 

12. táblázat: Vízkörforgás: Esőkertek Városa pillér hatásai ökológiai szolgáltatások szerint 

13. táblázat: Öko-Zagyva pillér hatásai ökológiai szolgáltatások szerint 

ZÖLD VÉDELEM Egészség Lakosság és 
település 

Gazdaság és 
energia 

Rekreáció Környezet Klíma 

Zöld Gyűrű 
 

+++ +++ ++ +++ +++ +++ 

Északi zöld zóna 
 

+ + +++ + + ++ 

Déli zöld zóna 
 

+ + +++ + + ++ 

Mezővédő 
fásítás 
 

+ + +++ + + + 

14. táblázat: Zöld Védelem pillér hatásai ökológiai szolgáltatások szerin 

Öko-Zagyva Egészség Lakosság 
és 
település 

Gazdaság 
és energia 

Rekreáció Környezet Klíma 

Biodiverz vízpart ++ +++ + +++ +++ + 

A Zagyva 
mindenkié! 

+++ +++ + +++ +++ + 

Csörsz kifli – 
Zagyva elkerülő 
 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Meder 
revitalizáció 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Hatvani 

Zöld Mag 

Egészség Lakosság 

és 

település 

Gazdaság 

és energia 

Rekreáció Környezet Klíma 

Városi ártéri park +++ +++ ++ +++ ++ + 
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15. táblázat: Hatvani Zöld Mag pillér hatásai ökológiai szolgáltatások szerint 

 

 

32. ábra: Érrendszer tervezett elhelyezkedése 

Természetközeli 

ártéri park 

 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Cukor Park 

 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ 
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Foltszerű, tömeges elemek 

A tömeges elemek lakott területen belül a meglévő parkok, a potenciális zöldterületek, illetve 

külterületen a meglévő és potenciális erdőfoltok, tavak. A zöldinfrastruktúra hálózat részét képezik az 

ültetett gyümölcsösök, telepített erdők is, mint állandóan jelen lévő szolgáltató biomassza felület, mely 

ökológiai szolgáltatásokat nyújt attól függetlenül, hogy rekreációs funkciót nem lát el. 

A tömeges elemeket jellemzően belterületen a városi parkok alkotják. Hatvan erősségei közé tartozik, 

hogy a sűrűn beépített belvárosban – pont ahol a legnagyobb szükség van parkokra – találunk nagy 

méretű, ökológiai és rekreációs szolgáltatásokat nyújtó, köz számára nyitott vagy részben nyitott 

parkokat (Kossuth tér, a kastély parkja, Népkert, Mártírok tere). Ugyanakkor a belvárosban további 

potenciális zöld területet jelent az akcióterület. (Az akcióterületre vonatkozó részletes javaslatokat az 

Akcióterületen tervezett beavatkozások című fejezet tartalmazza.) 

Az akcióterületen és kertvárosi városrészeken számos kihasználatlan zöldterület található, többnyire 

csupán gyeppel fedett „kopárok”: Doktay Gyula utcában, Határ utcában, Munkácsy Mihály utca végén, 

Mozdony utcánál, Kórház utcában, Petőfi és Balassi Bálint utca sarkán, Sárkány köznél és a fürdő 

mellett (összesen 5 ha terület!).  Ezek a területek potenciális parkok, esőkertek, ezek létesítésére 

alkalmas területet jelentenek. A kertvárosi részeken jellemzően minden ház rendelkezik magánkerttel, 

ezért a rekreációs köz-funkció kisebb szereppel bír, mint a város belső, sűrű szövetében (de javasolt: 

sport-fitnesz, valamint találkozóhely, társadalmi interakció helyszín-kialakítása). Viszont az ökológiai 

szolgáltatások szempontjából ezeket a területeket hasznosítani javasolt (pl. csapadékvíz visszatartás, 

párologtatás, biodiverzitás növelése, stb.). Ezen kisebb területű parkok létesítése rövid- és középtávon 

könnyen tervezhető, könnyen megvalósíthatóak és kevésbé költségigényesek. A legkisebb helyszín 

(akár egy útkereszteződés melletti üres terület) is alkalmas lehet mini park kialakítására. A városban 

található Radnóti tér jó példa egy ilyen jellegű kialakításra: biodiverz, többszintű, esztétikus 

növénykiültetés, kipufogógáz megkötés és levegő szűrés növénytelepítéssel, leülőhelyek, kulturális 

vonatkozású térberendezés, stb. 

A tömeges elemek kiemelt fontosságú komponensei a Zöld városkapuk, melyek a városmarketing 

meghatározó elemei, ugyanis a városba érkező ezzel az elemmel találkozik elsőként. (Ha megérkezek 

Hatvanba, mi fogad a bejáratnál? Szürke, poros ipartelep és benzinkút? Vagy hívogató, út fölé boruló, 

üde zöld lombkorona és esztétikus tér?) A vonatkozó tervlapon a potenciális Zöld kapu helyszíneket 

jelöltük, viszont ezek pontos helye, jellege tovább tervezés tárgyát képezi. A Zöld városkapuk 

kialakíthatóak csak növényekből, vagy növényzettel kombinált épített elemekből esetleg helyi 

művészek bevonásával. Fontos, hogy a vegetáció a kapuk létrehozásakor és azok környezetében 

kiemelt szerepet kapjon, ezért a tervezés „K” jogosultsággal rendelkező tájépítész tervező irányításával 

történjen. 

Vonalas elemek 

A vonalas elemek elsősorban a fasorok és zöldsávok, melyek összekötő elemekként, ökológiai 

folyosóként működnek a város szövetében. Szerepük van többek között a levegő tisztításában, 

áramoltatásában, a város hűtésében (árnyékolás, párologtatás), a városkép definiálásában (arculat, 

esztétika), a csapadékvíz kezelésben (víz visszatartása, párologtatása), élőhely biztosításában (rovarok, 

madarak). 

A meglévő fasorok rendszerbe foglalásának érdekében további új fásítások szükségesek bel- és 

külterületen egyaránt. 
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A külterület és belterület kapcsolatát szintén fasorokkal tudjuk megteremteni, azaz a városon kívüli 

Zöld Gyűrű és egyéb fás állományok nyúlványai, folyosói által, azaz a fasorok egészen a belvárosig 

behatolnak a városi szövetbe. A vonalas elemek hálózatában, az Érrendszerben fő összekötő 

útvonalakként jelennek meg a fő vonalas szürke infrastruktúra elemeket kísérő fasorok (pl. 3-as főút), 

melyekhez bekötnek a kisebb forgalmi terhelésű utak fasorai. 

A fasorok telepítésére optimális esetben egybefüggő kísérő zöldsávban kell sor kerüljön, mely a fák 

túlélési esélyeit növeli. Helyhiány vagy közműhálózat miatt kerülhet sor a fák burkolatba telepítésére – 

ez esetben a szakszerű városi fatelepítés szabályait kell alkalmazni (lásd melléklet), hogy a fa életben 

maradjon, és ne nyomja fel a burkolatot. A telepítésre javasolt fajok listáját az Egységes arculati 

stratégia fejezet tartalmazza. Lehetőség szerint a fasor egészüljön ki cserjesávval és/vagy 

évelősávval/díszfű sávval: max. 1m magasságú, sűrű kiültetés szükséges, amely közvetlenül a 

szennyező forrásnál, azaz a kipufogó magasságában tisztítja és szűri meg a levegőt. 

A továbbiakban a város fejlődése során az összes új közúthálózati és közmű fejlesztésnek tartalmaznia 

kell az út melletti zöldsáv kialakítását és az abba történő fatelepítés szabvány szerinti elvégzését!  

A külterületen a vonalas összekötő elemek a mezővédő erdősávok, illetve az útmenti fásítások (lásd 

Zöld védelem fejezetben). Javasolt a megkezdett fásításokat folytatni, illetve a meglévő növényzetet 

kiegészíteni a következő fő útvonalak mentén: 

▪ vasútvonalak 

▪ 21. út 

▪ 3. főút 

▪ 32. út 

▪ Balassi Bálint út (Lőrinci felé) 

▪ Boldogi út 

▪ Csányi út 

▪ Turai út 

Ezen felül fásítani szükséges az M3 mentén (lásd Zöld védelem fejezet). 

A külterületi fő útvonalak mellett telepített fasorok funkcióit tekintve ellátják a mezővédő erdősáv 

feladatait (egyik oldalon szántóterület, másik oldalon közút), valamint a közlekedésből eredő 

légszennyezést, porterhelést csökkentik. Ezek a vonalas szürke infrastruktúrát követik, így több 

település közigazgatási területén át ökológiai folyosót, kapcsolatot jelentenek. Ezen felül az útmenti 

fasor, erdősáv szerepet vállal a hófúvásos útszakaszok védelmében, illetve segíti a vonalas elemek, 

közutak tájba illesztését, növeli az esztétikai értéket. 

Az útfásítások mellett további összekötő erekként jelennek meg a kék elemek, azaz a Zagyva, Bér-

patak, stb. A vízfolyások menti beavatkozásokat az Öko-Zagyva illetve a Vízkörforgás fejlesztése fejezet 

tartalmazza. 
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6. Integrált megoldások pillérek összekapcsolására 

CÉL: 

▪ BÁRMILYEN FEJLESZTÉS INDUL, RÉSZE KELL HOGY LEGYEN A ZÖLDFELÜLET FEJLESZTÉS 

Kifejezetten zöld fejlesztésekre korlátozottan áll rendelkezésre pályázat vagy egyéb forrás. Jellemzően 

egyéb, szürke vagy piros infrastrukturális fejlesztésekre, illetve turisztikai, kulturális, oktatási 

beruházásokra lesz lehetőség a jövőben pályázni. Így a jelen dokumentációban megalkotott 

zöldinfrastruktúra hálózat kiépítése különálló lépésekben, mozaikokban tud megvalósulni. 

Bármilyen fejlesztés (pl. közmű, közlekedés, iparterület bővítés, stb.) esetén KÖTELEZŐ jelleggel elő 

kell venni a megfogalmazott zöldinfrastruktúra fejlesztési javaslatokat és a megfogalmazott irányoknak 

megfelelően kell a fejlesztéseket tervezni, kivitelezni és működtetni! Például egy közút fejlesztés során 

elhanyagolható költséggel jár egy Green City alapú fasor telepítése az egész beruházáshoz képest, 

viszont ez az apró kiegészítés a települési zöld és kék infrastruktúra hálózatban betöltött összekötő 

szerepe miatt hatalmas jelentőséggel bír. 

Fejlesztés esetén elő kell venni az adott városrészre vonatkozó javaslatokat, valamint arculati 

javaslatokat és be kell építeni az adott pályázatba! Az integrációt segíti a fejlesztések tervére Green City 

akkreditáció előírása! 

Megvalósult mintákat, külföldi és hazai zöldinfrastruktúra beavatkozásokat a melléklet tartalmaz. 

Magánterületek bevonása 

A lakók, ingatlan tulajdonosok aktívan részt kell vegyenek a települési zöldinfrastruktúra hálózat 

kiépítésében. Elsősorban a Zöld Gyűrű, valamint az esőkertek létrehozásában kell szerepet vállalniuk. 

A gyűrű területébe eső ingatlan részre elő kell írni a kötelező fásítást, azaz minden megkezdett 100 m2-

ként minimum egy darab nagyra növő lombhullató fa telepítését. A fa fajtája választható az Egységes 

arculati stratégia fejezetben megnevezett fafajták közül. A fa telepítéséről és gondozásáról, vagy 

pusztulása esetén a pótlásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. A telepített növényzet egyrészt 

szerepet játszik a város védelmében, másrészt szerepet játszik az adott tulajdonos saját ingatlanjának 

védelmében és értékének emelésében is. 

A Strázsahegyi kertsornál az M3 autópálya közvetlenül a zártkertek végénél halad. Javasolt a kertek, 

telkek ezen oldalán kötelező fásítás előírása: a fentebb leírtak alapján minden megkezdett 100 m2 

után min. egy darab nagyra növő lombhullató fa telepítése kötelező. 

A magánterületeken a kék zónáknak megfelelő fásítást is el kell végezni! Többféle előírás esetén (pl. 

Zöld Gyűrű és Kék zóna) a szigorúbb előírást kell szem előtt tartani. Például: egy magántelek esetében, 

mely mind a Zöld Gyűrű, mind a 4. kék zóna területével érintett: 

▪ a telek Zöld gyűrű területére eső részén 100 m2-ként kötelező fát ültetni 

▪ a telek többi részén (amely már nem része a Zöld gyűrűnek), a 4. kék zóna előírásainak 

megfelelően kell fát ültetni, azaz 200 m2-ként kötelező fát telepíteni 
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Javasolt a kék zónáknak megfelelően kötelezővé tenni az újonnan épülő magánházak lapostetején a 

zöldtetők kialakítását!10 Példa: egy átlagos 300 m2-es magánház tetejének a fele extenzív (10-15 cm 

közeg), másik fele intenzív zöldtető (25-50 cm közeg) egy napi 50 mm-es csapadékesemény alkalmával 

közel 10 m3 vizet meg tud tartani a tetőn. Egy utcában, ha csak 15 ilyen ház készül, az az utca szakasz a 

csapadékvíz elvezető hálózatát megkíméli majdnem 150 m3 víztől. 

Az esőkertek építésének bevezetéséhez szükséges a lakosságot megfelelően tájékoztatni (pl. fórum, 

helyi kiadvány, esőkert-építő útmutató). Javasolt helyi mozgalmat, pályázatot indítani az esőkertek 

létesítésének erősítésére: Hatvan legszebb esőkertje pályázat, esőkertben nőtt fűz és nád felvásárlása 

és feldolgozása települési szinten. 

Ipari parkok és zöld hálózat együttműködése 

A Zöld Gyűrű ipari területre eső szakaszán előírandó a kötelező fásítás, azaz a kerítés mentén fasor 

telepítése a meghatározott fafajok közül választva. 

Zöldtetők alkalmazását kötelezővé javasolt tenni! Példa: egyetlen 10 000 m2-es csarnoképület a 

legvékonyabb, legegyszerűbb zöldtetővel 10 l/m2 vízvisszatartásra képes, a teljes felületen ez 100 m3-

t jelent, amely vizet a növényzet elpárologtat, ezzel hűti környezetét, védi az épületet, 

meghosszabbítja az épített szerkezet élettartamát, és csökkenti hűtési/fűtési energiaigényét (10-40%). 

 

33. ábra: zöldített gyárépület (Photo: “Ford Rouge Plant Living Roof”) 

                                                           
10 Ez a kötelező előírás már Európa több városában életbe lépett, de már itthon is találkozunk ezzel az előírással, 
pl.: Budapest XII. ker. 
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Az autópályát kísérő erdősáv létrehozása kötelező!!! Az erdősáv és az autópálya mellett parkoló, 

marketing célokat is ellátó kamionok miatt párbeszédet kell kezdeményezni a tulajdonos és az 

önkormányzat között: a két funkció megfér egymás mellett. A kamionok továbbra is láthatóak lesznek 

az autópályáról, ha az erdősávban átlátás céljából nyiladékokat alakítunk ki, ugyanakkor az erdősáv 

védelmet nyújt az iparterület számára is, árnyékot biztosít az álló járművek számára. Összességében 

mindkét fél érdekelt a kialakításában. 

Az erdősáv telepítése itt alacsony fajlagos költségű erdészeti módszerekkel is elvégezhető, így nem ró 

komolyabb anyagi terhet az érintett cégekre. 

Javasolt az iparterületen működő cégeket megkeresni és bevonni a települési zöldinfrastruktúra 

hálózat kiépítésébe. A nagyvállalatok környezeti vállalás keretén belül erdősítés, fásítás 

szponzorálásában részt tudnak venni (pl. Bosch-liget, Decathlon-pagony, Horváth Rudolf rengeteg, 

stb.). 

Javasolt az ipartelepeket vízáteresztő burkolatok és esőkertek építésére ösztönözni. Az esőkertek 

egyben dolgozói és látogatói parkokként is funkcionálnak, emelve a dolgozók kreativitását, 

munkakedvét és egészségi állapotukat. Az átgondoltan megvalósított ipari parki zöldfelület a vállalati 

arculat és a környezeti felelősségvállalási politika részét képezi. (A megvalósulás érdekében HÉSZ-ben 

elő kell írni a vízáteresztő burkolatot és a csapadék helyben tartását esőkertek és zöldtetők révén.) 

Közterület és zöld hálózat 

Közterületen javasolt beavatkozások: 

▪ Zöld Gyűrű létrehozása 

▪ esőkertek építése 

▪ fasorok, útfásítások telepítése 

▪ új parkok, zöldterületek létrehozása építése 

▪ meglévő zöldterületek ökológiai és rekreációs szolgáltatásainak bővítése 

A Zöld Gyűrű közterületre eső részein sűrű fásítás szükséges! Az utcák mentén minimum egy oldali 

fasor telepítése szükséges, de lehetőség szerint a kétoldali telepítésre kell törekedni a megadott 

listából választott fajok szerint, változatos, de rendszerben foglalt kiültetéssel (azaz nem véletlenszerű 

össze-vissza „fasor”, de nem is monokultúra, hanem adott darabszámonként változó kiültetéssel) 

Összességében a Zöld Gyűrű a különböző használatú területeken különböző jellegű fásításból kell 

összeálljon. Példa: Forgács Simon utcán húzódó Zöld Gyűrű elemei: 

▪ Az utca északi oldalán, a Bosch telephelyén belül a kerítés mellett folyamatos, összefüggő 

fasor 

▪ Az utcán kétoldali fasor  

▪ A magántelkek északi oldalán szabálytalanul ültetett faállomány. 

Így a Gyűrű 3 szabályos fasorból és a magántelkek faállományából áll. A fák idővel összenőnek, 

összeborulnak és megalkotják a védő Zöld Gyűrűt, a Zöld Esernyőt és nyújtják mindazon 

szolgáltatásokat, melyeket a jelen dokumentum bemutat. 

Ahol lehetőség nyílik rá, az intézmények, középületek tetején javasolt zöldtetőt kialakítani! 
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Agrárium és zöld hálózat együttműködése 

Mezőgazdasági területen javasolt beavatkozások: 

▪ Zöld Gyűrű létrehozása 

▪ Mezővédő fásítás 

▪ Erdő telepítés (gazdasági-védő-rekreáció) 

▪ Gyümölcsös telepítése 

▪ Szőlő telepítése 

▪ Dió telepítése 

▪ Ökológiai gazdálkodás 

▪ Csörsz kifli létrehozása 

A Zöld Gyűrű mezőgazdasági területre eső részein kötelező fásítást kell előírni. A tulajdonos választhat 

az Egységes arculati stratégia fejezetben megadott listából, majd köteles a facsemete ültetéséről, 

gondozásáról és adott esetben pótlásáról gondoskodni. A szántók szélén egy keskeny sáv hasznosítása 

megváltozik (pl. eddig termesztett növénykultúrák helyett dió vagy gyümölcs telepítése), vagy teljes 

táblák kerülhetnek művelési ág váltásra (szántóból gyümölcsös), így a program kezdetekor feltétlen 

párbeszéd indításra szükséges az önkormányzat és a termelő gazdák között.  

Kedvezőtlen adottságú belvizes táblarészek átalakításának lehetőségei: 

▪ természetközeli ártéri erdő 

▪ füzes, nádas, stb. 

Mezőgazdasági területen szántó átalakítása: 

▪ szántó mezővédő erdősávval, fasorral 

▪ tábla átminősítés: 

o gyümölcsös 

o szőlő 

o erdő 

o Natura2000 

 

Turizmus 

A korábbi fejezetekben megnevezett beavatkozások egyrészt önmagukban is turisztikai attrakcióként 

szolgálnak (pl. Csörsz kifli), másrészt a meglévő értékekhez illeszkednek, kiegészítik és felfűzik azokat. 

Turisztikai szempontból releváns beavatkozás: 

▪ Esőkertek Városa 

o A városon belüli esőkertek, mint magas minőséget képviselő, példaértékű zöldfelületi 

elemek vonzó környezetet biztosítanak: a városba érkező a kastély megtekintése 

mellett még bejárhatja a város közterületeit, esőkertjeit és élvezheti a hozzájuk 

kapcsolódó szolgáltatásokat (étterem a parkban, kávézó az esőkert mellett) 
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o A városon kívüli esőkertek, mint ártéri parkok, rekreációs és turisztikai célt szolgáló 

területek programot biztosítanak az aktív rekreációt előnyben részesítők számára 

(lehetséges funkciók: tanösvény, kalandpark, túra útvonal állomások) 

▪ Öko Zagyva 

o Biodiverz vízpart – virágzási hullámban elkápráztató látványt nyújtó vízpart. Javasolt 

rászervezni közösségi és turisztikai programokat, fesztiválokat (pl. Városi Piknik, 

Zagyva parti Fotózás, Pillangók hete, stb.) 

o „Zagyva mindenkié” rekreációs pontok – a víz vonzza az embert, az itt lakókat is, 

valamint a városba látogató turistákat is. A part mentén kialakított és egymással 

összekötött pihenő pontok látogatása stresszoldó, mentális feltöltődést biztosít. A 

rekreációs pontok kialakítása a fiatalok helyben tartásában is részt vesz (Jól érzik 

magukat a városban, mert a számukra megfelelő környezet biztosított). 

o Csörsz kifli – az egykor befejezetlen Csörsz árok mai modern megfelelője, példa 

értékű, egyedi beavatkozás, turisztikai attrakció. Javasolt évszaknak megfelelő 

programokat rászervezni, pl. vízállás esetén „Hatvan körül kenuval”, száraz időszakban 

„Diófesztivál”. Mindenképpen javasolt a turista útvonalak közé beemelni! 

o Meder revitalizáció – ritkaságszámba menő hazai attrakció, ugyanis városon belül 

itthon csak elvétve találkozhat a turista revitalizált, élettel teli, természetközeli 

vízparttal. Városi szolgáltató egységekkel teli kényelmes környezetben tekinthető meg 

a víz és vízparti természetközeli ökoszisztéma. (pl.: Vadmadár-megfigyelés kávéasztal 

mellől) 

▪ Zöld Védelem 

o Zöld Gyűrű – lakott területek mellett rekreációs célú erdők (lehetséges funkciók: erdei 

játszóterek, erdei iskolák, tansövény, kalandpark). Javasolt helyszín a Hatvani 

túraútvonalak számára! A gyűrűvel együtt működő túraútvonalra felfűzhetőek a 

kunhalmok, földvár, őstölgyes, stb. 

o Északi és déli zöld zóna – helyben termelt ökológiai gazdálkodásból származó szőlő és 

gyümölcs egyrészt mint gasztronómiai alapanyag, érték, másrészt helyi bor-

specialitások és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló egységek helyszíne (gyümölcs- és 

bortúra, borkóstoló, étterem, öko-turizmus vendégház) 

o Mezővédő fásítás – agrárturizmus támogatása, program részeként öko-gazdaság 

megtekintése, szedd-magad akciók 

▪ Hatvani Zöld Mag 

o Városi ártéri park – egyszerre kényelmes városi szolgáltatási környezet és egyszerre 

természeti környezet, városhoz közeli rekreációs helyszín, túraútvonal állomás, 

kalandpark, jóga és különféle edzések helyszíne, erdőfürdőzés (passzív rekreáció) 

helyszíne, oktatási helyszín (erdei iskola, tansövény) 

o természetközeli ártéri park – természetközeli ártéri ligeterdők, elsősorban 

túraútvonalak számára 

o Cukor park – modern komplex építészeti és zöldfelületi szimbiózis, kereskedelmi-

szolgáltató-oktatási centrum, városi sportcsarnok és jégcsarnok. A majdani 

beruházásoktól függően kiemelkedő turisztikai vonzerővel rendelkezhet! 

▪ Érrendszer 

o a meglévő és tervezett elemek összefűzése mentén kialakítandó a Hatvani túraútvonal 

hálózat 
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Hatvan város területén található és tervezett fő turisztikai célpontok: 

1. Kisgombosi Őstölgyes 

2. Fejlesztett, revitalizált Nagygombosi Grassalkovich major 

3. Földvár – Hatvani túraútvonalra felfűzve 

4. Hatvani vadaspark, kalandpark, Zagyva liget, Meszlényi híd 

5. Grassalkovich kastély Magyar Vadászati Múzeum, Kossuth tér, Múzeum és Serfőzde, 

Művelődési ház 

6. Hatvani Zöld Mag, majdani épített elemei (Sportcsarnok, jégcsarnok, kereskedelmi-szolgáltató-

oktatási centrum) és zöldfelületei (modern városi park, esztétikus-szolgáltató fitoremediáció, 

Cukorgyári tó) 

7. Strandfürdő, roncsderbi 

8. Horgásztó 

9. Kunhalom – Hatvani túraútvonalra fűzve 

10. Kunhalom – Hatvani túraútvonalra fűzve 

11. Kunhalom – Hatvani túraútvonalra fűzve 

12. Görbeéri tavak 

 

34. ábra: Hatvani fő turisztikai célpontok 
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Akciók vagy intézkedések 

Jelen fejezet a pillérek szerinti beavatkozásokat csoportosítja az ütemezés szempontjából. 

RÖVIDTÁVÚ BEAVATKOZÁS (0-3 ÉV): 

▪ Fák, fasorok telepítése (Vízkörforgás, Érrendszer, Zöld Gyűrű) 

▪ Vízkezelő, párologtató esőkertek építése közterületen, esőkertek építésének ösztönzése 

magánterületen (Vízkörforgás, Érrendszer) 

▪ Vízáteresztő burkolatok alkalmazásának bevezetése (Vízkörforgás) 

▪ Biodiverz vízpart kialakítása (Öko Zagyva) 

▪ Mezővédő erdősávok, fasorok kialakítása (Zöld védelem) 

▪ előkészítések (közép és hosszútávú beavatkozások) 

▪ hiányzó adatok felvétele 

▪ kataszterezés folytatása 

 

KÖZÉPTÁVÚ BEAVATKOZÁS (3-5 ÉV): 

▪ Fák, fasorok, városi erdő telepítése (Vízkörforgás, Érrendszer, Zöld Gyűrű) 

▪ Zöldtetők alkalmazása, építése (Vízkörforgás, Zöld védelem, Érrendszer) 

▪ Zöldhomlokzatok alkalmazása, építése (Vízkörforgás, Zöld védelem, Érrendszer) 

▪ Vízkezelő, párologtató esőkertek építése közterületen, esőkertek építésének ösztönzése 

magánterületen (Vízkörforgás, Érrendszer) 

▪ Vízzáró burkolt felületek csökkentése (Vízkörforgás) 

▪ Zagyva parti rekreációs pontok kialakítása: Zagyva mindenkié (Öko Zagyva) 

▪ Északi és Déli zöld zóna: területhasználat alakítása (Zöld védelem) 

▪ Mezővédő erdősávok, fasorok kialakítása (Zöld védelem) 

▪ Városi ártéri parkok létrehozása (Hatvani Zöld Mag) 

▪ Természetközeli ártéri parkok létrehozása (Hatvani Zöld Mag) 

▪ Cukor Park létrehozása (Hatvani Zöld Mag) 

▪ előkészítések (hosszútávú beavatkozások) 

▪ hiányzó adatok 

▪ kataszterezés 

 

HOSSZÚTÁVÚ BEAVATKOZÁS (5-10 ÉV): 

▪ Fák, fasorok, városi erdő telepítése (Vízkörforgás és Érrendszer pillérek) 

▪ Zöldtetők alkalmazása, építése (Vízkörforgás, Zöld védelem, Érrendszer) 

▪ Zöldhomlokzatok alkalmazása, építése (Vízkörforgás, Zöld védelem, Érrendszer) 

▪ Vízkezelő, párologtató esőkertek építése közterületen, esőkertek építésének ösztönzése 

magánterületen (Vízkörforgás, Érrendszer) 

▪ Vízzáró burkolt felületek csökkentése (Vízkörforgás) 

▪ Csörsz kifli létrehozása (Öko Zagyva) 

▪ Zagyva meder revitalizáció az árvízmentesített városi szakaszon (Öko Zagyva) 

▪ Északi és Déli zöld zóna: területhasználat alakítása (Zöld védelem) 
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▪ Városi ártéri parkok létrehozása (Hatvani Zöld Mag) 

▪ Természetközeli ártéri parkok létrehozása (Hatvani Zöld Mag) 

▪ Cukor Park létrehozása (Hatvani Zöld Mag) 

▪ STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLATA 

Javasolt az ütemezés szerint megalkotni a komplett település akciókat, pl.: városi erdő telepítése. 

Javasolt szervezett, tudatos kommunikáció kialakítása, elengedhetetlen a figyelemfelhívás és 

szemléletformálás, melynek mindenképpen része kell legyen a térinformatikai rendszer! Célcsoport: 

teljes lakosság, ezen belül kiemelt figyelmet kapjanak az iskolák, nyugdíjasklubok, civil szervezetek. 

Javasolt ösztönzők beépítése a már meglévő programokba (pl.: Virágos Magyarország és kapcsolódó 

helyi alprogramok). Javasolt új ösztönzők alkotása új helyi partnerekkel, új szereplők bevonására. 

Az önkormányzat számára javasolt szövetségekhez, kezdeményekhez való csatlakozás (pl.: Klímabarát 

Települések Szövetsége, Green City, stb.) 

 

Programok, projektek 

Jelen fejezetben a városrészekre vonatkozó javaslatok találhatóak, valamint a település kiemelt 

zöldterületeire, parkjaira vonatkozó javaslatok olvashatóak. 

Feladat: partnerek keresése beavatkozások megvalósításához – kapcsolatfelvétel környezetvédő 

szervezetekkel, nemzeti park igazgatósággal, helyi nagy- és kisvállalkozásokkal, érdekeltekkel. 

Városrészenként lehatárolt beavatkozások 

1. KERTVÁROS 

▪ Zöld Gyűrű létrehozása az Ipari park és a lakott területek között 

▪ Zöld Esernyő fatelepítés, utcafásítás és Zöld Gyűrű és 3. sz. főút összekötése, 

keresztirányú kapcsolatok. Javasolt utcák: Apaffy u., Bethlen Gábor u., Radnóti 

u.Kölcsey F. u., Vasvári Pál u., Mészáros Lázár u., Balogh Ádám u., Bercsényi u., Tarjáni 

út 

▪ Esőkertek Városa: esőkertek létesítése magán- és közterületen 

▪ Vízáteresztő burkolatok alkalmazása 

▪ Érrendszerben új mini parkok létrehozása 

i. kihasználatlan terület hasznosítása Munkácsy Mihály utca végén, javasolt 

esőkert kialakítás! (Zöld Gyűrű rekreációs pontja) és a városrészben hiányzó 

rekreációs funkció pótlása: aktív szabadidős tevékenységre alkalmas tér 

(fitnesz, játszótér) kialakítása 

2. IPARI PARK 

▪ Zöld Esernyő és Zöld Gyűrű létrehozása: ipari park körül fatelepítés 

▪ Zöld Gyűrű védő erdősáv létrehozása az M3 autópálya mellett (kamionok, telephelyek 

láthatóságát megőrzendő, védő, porszűrő és árnyékoló erdősávok) 

▪ Vízáteresztő burkolatok alkalmazása 

▪ Esőkertek városa: esőkertek létrehozása 

▪ Zöld esernyő: zöldtetők alkalmazása 

▪ Parkolók, burkolt felületek árnyékolása növényi megoldásokkal, fásítással 
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▪ Utcafásítás: Bercsényi u. 

3. 3. SZ. FŐÚT 

▪ Meglévő fasorok és zöldsávok megtartása, fenntartása és védelme 

▪ Zöld Esernyő fásítás: fasor nélküli szakaszokon fasor telepítése (ahol nincs rá 

lehetőség, ott alternatív zöldítési megoldások alkalmazása: futtatás, 

növénykandeláber, stb.) 

▪ Lehetőség szerint a fasorok alatt alacsony, összefüggő biológiailag aktív szűrőfelület 

létrehozása: cserje, sövény, évelő, díszfű telepítése max. 100 cm magasságában 

(átláthatóság szükséges) 

▪ Vízáteresztő burkolatok alkalmazása a főúthoz kapcsolódó gyalogos, kerékpáros 

felületeken 

▪ Érrendszer: zöld kapcsolatok fejlesztése: a település belseje felől érkező fasorok és a 

főút menti fasorok összekapcsolása 

▪ Érrendszer javaslat: út mentén mini parkok kialakítása 

▪ Javaslat: városi szintű elkerülő út, csúcsidőben a városközpontra extrém terhelést ró a 

forgalom 

4. KOLÓNIÁK 

▪ Zöld Esernyő fásítás, Zöld Gyűrű létrehozása lakott terület határán 

▪ Esőkertek városa: esőkertek létrehozása mélypontokon, közterületen és 

magánkertekben egyaránt 

▪ Vízáteresztő burkolatok alkalmazása 

▪ Kihasználatlan területek hasznosítása: új parkok, esőkertek létrehozása 

▪ Zöld Esernyő utcafásítás: meglévő fasorok védelme, fenntartása, pótlása 

▪ Zöld esernyő és Érrendszer utcafásítás: összekötő elemek, új fasorok telepítése. 

Javasolt utcák: Határ u., Doktay Gyula u., Bem József u., Munka u., Béke u. déli 

szakasz, Arany János u., Botond u., Hétvezér u., Bajcsy-Zsilinszky u. déli szakasz, Huszár 

u. 

▪ Javasolt a Kolóniák területe és Közép-Hatvan között átjárási lehetőséget biztosítani, 

hogy a lakosság látogatni tudja a Hatvani Zöld Mag területét (gyalogos/kerékpáros híd 

vagy átjáró) 

5. NAGYTELEK 

▪ Zöld Gyűrű létrehozása beépített terület és mezőgazdasági terület határán 

▪ Fürdő környezetének rendezése: parkoló további fásítása, a fürdő keleti, déli és 

nyugati oldalán a zöldfelület rendezése, a roncsderbi pálya környezetének rendezése 

▪ Vízáteresztő burkolatok alkalmazása 

▪ Zöld Esernyő és Érrendszer utcafásítás: Teleki út nyugati szakasza 

6. ÚJHATVAN-KÖZPONT 

▪ Meglévő zöldinfrastruktúra elemek védelme (fasor, játszótér, Mártírok tere) 

▪ Gimnázium, általános iskola és Coop üzlet tetején zöldtető kialakítása 

▪ Vízáteresztő burkolatok alkalmazása 

7. VASÚT 

▪ Vasúti területet övező zöldterület és spontán zöldfelületek rendezése (invazív fajok 

irtása, terület időnkénti kitisztítása – akár civil szervezet vagy lakosság bevonásával) 

▪ Az erre alkalmas vasúti épületeken zöldtetők kialakítása 
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▪ Újhatvan déli határán a vasútvonal a közigazgatási határ mentén fekszik, ezért a Zöld 

Gyűrű ezen szakaszának kialakítására Boldog közigazgatási területén belül van 

lehetőség, a vasút déli oldalán. Ez ügyben szükséges megkeresni Boldog település 

vezetését és egyeztetni a Zöld Gyűrű kialakításának lehetőségeiről! 

8. KÖZÉP-HATVAN 

▪ Gyűrűs-sugaras zöldinfrastruktúra középpontja (ÖKOMAG), a területre vonatkozó 

részletes javaslatokat a Hatvani Zöld Mag pillér tartalmazza: 

i. Városi ártéri parkok létrehozása – árvíz befogadására alkalmas parkjellegű 

ligeterdő 

ii. Természetközeli ártéri park – árvíz befogadására alkalmas természetközeli 

ligeterdő 

iii. Cukor park – modern építészet és zöld megoldások bemutató szimbiózia 

▪ Javasolt a Kolóniák területe és Közép-Hatvan, valamint Óhatvan déli része és Közép-

Hatvan között átjárási lehetőséget biztosítani, hogy a lakosság látogatni tudja a 

Hatvani Zöld Mag területét (gyalogos/kerékpáros híd) 

9. ZAGYVA-PART 

▪ Biodiverz vízpart kialakítása kaszálás ütemezéssel 

▪ Zagyva mindenkié – rekreációs pontok kialakítása, vízzel való közvetlen kapcsolat 

megteremtése 

▪ Csörsz kifli – erdősített száraz elkerülő meder kialakítása 

▪ Meder revitalizáció: árvízmentesített szakaszon természetközeli vízpart és parti 

ösvény kialakítása 

10. ÓHATVAN-BELVÁROS 

▪ Meglévő zöldfelületi elemek (parkok, fasorok) védelme 

▪ Akcióterület rehabilitációja 

▪ Zöld esernyő fásítás és Érrendszerben hiányzó zöldfelületi kapcsolatok megteremtése: 

fasorok telepítése. Javasolt utcák: Hatvanas u., Újélet u., Dózsa tér, Iskola u., Vas 

Gereben u. 

▪ Vízáteresztő burkolatok alkalmazása 

▪ Zöld Esernyő: zöldtetők alkalmazása 

▪ Esőkertek kialakítása 

▪ Hősziget-veszély elhárítása: burkolat felületek árnyékolása növényi megoldásokkal, 

fásítással 

▪ Kórházkertben gyógyító, rehabilitáló pihenő-helyek kialakítása a betegek számára 

▪ Javasolt Óhatvan déli területe és Közép-Hatvan között átjárási lehetőséget biztosítani, 

hogy a lakosság látogatni tudja a Hatvani Zöld Mag területét (gyalogos/kerékpáros híd) 

11. ÓHATVAN-HEGYALJA 

▪ Érrendszerben új mini parkok kialakítása: aktív szabadidős tevékenységre alkalmas 

terület (fitnesz, játszótér), esőkertek kialakítása, kihasználatlan területek használatba 

vétele 

▪ Zöld esernyő fásítás és Érrendszerben hiányzó zöldfelületi kapcsolatok megteremtése 

utcafásítással. Javasolt utcák: Petőfi u., Balassi Bálint u., Bajza József út, Dembinszky 

u., Kazinczy F. u., Temető u. délkeleti szakasza, Horváth M. u. 

▪ temetőben fásítás, belső útvonalak mentén fasorok telepítése javasolt 

12. LAKÓTELEPEK 
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▪ Többszintes, ökoszisztéma és rekreációs szolgáltatásokat nyújtó zöldfelület 

rehabilitáció szükséges 

▪ Vízáteresztő burkolatok alkalmazása 

▪ Zöld esernyő: zöldtetők alkalmazása 

▪ Esőkertek városa: esőkertek alkalmazása 

▪ Hősziget-veszély csökkentése a parkolók, burkolatok célzott fásításával 

▪ Zöld esernyő fásítás és Érrendszerben hiányos zöldfelületi kapcsolatok megteremtése 

utcafásítással. Javasolt szakaszok: Ratkó József u., Hajós A. u., Pázsit u. 

13. KISHATVAN 

▪ Zöld Gyűrű kialakítása település szélén (javasolt rekreációs funkcióval) 

▪ Érrendszerben új mini parkok kialakítása: aktív szabadidős tevékenységre alkalmas 

terület (fitnesz, játszótér), esőkertek kialakítása, kihasználatlan területek használatba 

vétele (esőkertek kialakításának ösztönzése magánterületen!) 

▪ Zöld esernyő fásítás és Érrendszerben hiányos zöldfelületi kapcsolatok megteremtése 

utcafásítással.  Javasolt utcák: Tabán u., Kisfaludy u., Zrínyi u., Barcsay Jenő u., Mikes 

u., Csányi u. 

▪ Vízáteresztő burkolatok alkalmazása 

14. SZŐLŐHEGY 

▪ Zöld Gyűrű kialakítása település szélén (javasolt rekreációs funkcióval) 

▪ Zöld Esernyő fásítás és Érrendszer összekötő elemeiként a külső területek és 

városközpont közötti zöld folyosók létre hozása utcafásítással. Javasolt utcák: Hegyalja 

u., Harang u., Tóth Á. u., Peresi út 

▪ Vízáteresztő burkolatok alkalmazása 

▪ a Szőlőhegytől keletre eső, az új lakóterületnek kijelölt részen a majdani utcák mentén 

a domboldalra merőleges fásítás javasolt! (Növényzettel kombinált övárok) 

Rekreációs-sport-fitnesz-játszótér funkciókkal ellátott park kialakítása javasolt a 

betelepülő lakók kiszolgálására. 

15. NAGYGOMBOS 

▪ majorság területe: teljes revitalizáció 

▪ honvédség területe: meg kell vizsgálni milyen fejlesztési lehetőségek állnak 

rendelkezésre, és javasolt az elhanyagolt, „erdő” által elfoglalt területet dinamikus 

tervezéssel rekreációs erdőterületté, rehabilitált parkká alakítani 

▪ Zöld Gyűrű kialakítása a településrész beépített területe körül 

▪ Balassi Bálint utcát javasolt fasorral ellátni 

16. KELETI IPARI PARK 

▪ Zöld Gyűrű kialakítása, kapcsolódás a meglévő erdőterületekhez 

▪ hősziget elleni védekezés: parkoló fásítása, zöldtető alkalmazása, javasolt az épület 

homlokzatát is védeni (szélvédő, árnyékoló fásítás) 

▪ mezővédő erdőfásítások kezdő szakaszainak kialakítása 

17. GÖRBEÉRI TAVAK 

▪ javasolt természetközeli vízpart kialakítás, honos társulások kialakulásának erősítése 

▪ javasolt a vízminőség folyamatos monitorozása (szennyezés: horgászatból fakadó, 

vízparti zárt közműellátottság hiányából fakadó szennyezés) 

18. BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT 

▪ Zöld Gyűrű kialakítása 
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▪ utcafásítás 

▪ hősziget elleni védelem: zöldtető alkalmazása, parkoló fásítása 

Külterület (részletes javaslatokat a Zöld Védelem fejezet tartalmazza): 

▪ Zöld Védelem részeként mezővédő erdősávok kialakítása 

▪ Érrendszer részeként út menti fásítások folytatása 

▪ Északi és Déli zöld zóna biztosítása: gyümölcsös és szőlő területek bővítése, Őstölgyes bővítése 

 

Kiemelt zöldterületekre, parkokra vonatkozó javaslatok 

Az ITS alapján nagyobb jelentőségű parkok, és zöldinfrastruktúra fejlesztésére vonatkozó javaslatok: 

▪ KOSSUTH TÉR 

o a parkra vonatkozó részletes javaslatokat az Akcióterületen tervezett beavatkozások 

fejezet tartalmazza 

▪ KASTÉLYPARK 

o példaként alkalmazható a település egyéb parkjai esetében: összetett komplex 

ökológiai szolgáltatást nyújtó és humán funkciókat kiszolgáló park 

▪ KÓRHÁZKERT 

o meglévő növényzet, elsősorban a koros fák feltétlen ápolásra szorulnak!!! 

o fa alátelepítés javasolt, a jelenlegi koros példányok utánpótlásaként 

o pihenő-leülő helyek kialakítása szükséges!!! Jelenleg a kórházkert nagy parkolóként 

működik, elhanyagolt növényzettel. Javasolt helyette a betegek számára igénybe 

vehető gyógyító-pihenőhelyeket kialakítani, és a parkolást visszaszorítani a területen! 

(Zöld környezetben felgyógyulási ráta: 10%-al kevesebb kórházi nap!) 

▪ NÉPKERT 

o csapadékvíz kezelés miatt fatelepítés (Zöld Esernyő) és párologtató esőkert 

létrehozása (Esőkertek Városa) feltétlen szükséges!!!! 

o meglévő növényzet és parkberendezés minőségét és mennyiségét emelni szükséges 

o vízáteresztő burkolatok alkalmazása javasolt 

▪ RADNÓTI TÉR 

o példaként alkalmazandó (mini park) a településen létrehozandó új mini parkok 

esetében 

o további fásítás javasolt (Zöld Esernyő) 

o vízáteresztő burkolatok alkalmazása javasolt 

▪ MÁRTÍROK TERE 

o nagyon jó példa a település többi parkja előtt 

o javasolt pótolni a kipusztult növényfoltot (rézsűn) 
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Akcióterületen tervezett beavatkozások 

Akcióterületen tapasztalt problémák és javaslatok 

Kossuth tér 

▪ A park állományában kiemelkedő darabszámban megtalálható koros gesztenyék fertőzöttek 
(aknázó moly). Javasolt aláültetéssel az állomány fokozatos lecserélése. Várostűrő, lehetőleg 
honos fajok preferáltak, VÁLTOZATOS biodiverz (fajgazdag) ültetésben, a javasolt fajokat, 
fajtákat az Egységes arculati stratégia fejezet tartalmazza. 

▪ A játszótér karbantartásra szorul, javasolt a meglévő fa játszóeszközöket lecsiszolni és 
lefesteni! 

▪ Az akcióterületen található üres fahelyekben pótlás szükséges! A pótlás biodiverz, várostűrő, 
lehetőleg honos fajjal történjen. Az alkalmazható fajok listáját az Egységes arculati stratégia 
fejezet tartalmazza. 

▪ A Kossuth téren a hulladékgyűjtő edények egy része mozog, a térkőhöz rögzített edény 
instabil. Javasolt ezen edények esetében más rögzítési mód (pl. burkolat alatti rögzítés) 
alkalmazása. 

▪ A kikopott növényfoltok esetében javasolt a mielőbbi pótlás, egyéb jól bevált fajjal, fajtával. 
▪ A Kossuth téren található konténeres gömbkőrisek egy része pusztul. Javasolt pótlásuk 

gömbkőrissel, vagy egyéb fajjal. Konténeres telepítés helyett preferálni kell a talajkapcsolatos 
ültetést! Ahol a talajba ültetés nem alkalmazható (pl. föld alatt közmű), ott alternatív 
megoldások alkalmazhatóak talajkapcsolatos ültetésre (pl. növénykandeláber, futtató 
felületek). 

 

VÁROSHÁZA BELSŐ UDVAR PARKOLÓ (Iskola utcáról nyíló aszfalt) 

▪ Jelenleg hiányzik az árnyékolás, a parkoló mini hőszigetként és csapadékvíz-csapdaként 
működik. Javasolt fásítani a parkolóban, egyrészt árnyékolás, másrészt vízvisszatartás és 
párologtatás miatt (Zöld Esernyő)! Javasolt víz- és légáteresztő burkolat alkalmazása, akár csak 
részben (pl.  gépjármű állásoknál ökofugás térkő vízáteresztő alépítménnyel, drénaszfalt, stb.) 
Javasolt esőkert kialakítása (Esőkertek városa). 
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35. ábra: A terület egybefüggő aszfalt burkolata 

EGYÉB TERÜLETEK (Piac és környezete, Városháza belső udvar, Könyvtár környezete) 

▪ Kihasználatlan, de értékes helyen fekvő elhanyagolt terület, mely nem használja ki 
potenciálját, nem nyújt megfelelő ökológiai és humán rekreációs szolgáltatásokat. Javasolt a 
területen teljes revitalizáció, komplex ökológiai szolgáltatások optimalizálása és humán 
rekreációs szolgáltatok biztosítása. 

 
Meglévő állapot fotói (2018 szeptember): 
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Javaslatok zöldfelület-, út- és közműtervezéshez 

Vízkörforgás fejlesztés szempontjai: 

▪ A Zöld város programmal érintett akcióterületen a teljes tömböt figyelembe vevő csapadékvíz 
kezelési koncepciót kell kialakítani, számolva a megújuló könyvtár és az új piac 
csapadékvizeivel és vízvisszatartási lehetőségeivel is! A „Zöld esernyő” alpillérhez kapcsolódva 
(a víz lassítása a terepszint fölött) a fák telepítése mellett a piac és könyvtár tervezőivel, a 
Főkertésszel és a Műszaki Iroda munkatársaival együttműködve meg kell vizsgálni a zöldtető és 
zöldhomlokzat létesítésének lehetőségeit! 

▪ Az „Esőkertek városa” alpillér megvalósulása a területen csapadékvíz kezelő természet alapú 
megoldásokkal történjen, például: esőkert kialakítása a Hunyadi téren, csapadékvizek 
zöldfelületre és fagödrökbe juttatása, további vízvisszatartási és lefolyás késleltetési módok 
egységes rendszerben kialakítva. Elengedhetetlen a helyi tudás beépítése a tervezésbe: a 
Főkertésszel és a Műszaki Iroda munkatársaival együtt kell működni! 

▪ A közterek, zöldfelületek tervezésénél alapvető szempont, hogy a burkolt felületek csak a 
feltétlenül szükséges méretet foglalják el! 

▪ Javasolt a víz- és légáteresztő burkolatok széles körű alkalmazása, amely a települési 
csapadékvíz elvezető csatornahálózat terhelését csökkenti („Esőkertek városa” alpillér része). 
A vízáteresztés elsődleges alapvető feltétele, hogy a burkolat alépítménye és a hézagolás 
anyaga 0 frakciótól mentes legyen (például elbontott beton helyszínen darálva)! Nem csak a 
költséges, műgyantával ragasztott kavics burkolat vízáteresztő, a felépítményt sok gyártó 
sokféle terméke közül lehet kiválasztani! 

 

Fenntarthatósági szempontok: 

▪ A „Zöld esernyő” alpillér részeként kiemelt fontosságú a meglévő fák védelme, hiszen ezek a 
fejlett gyökérzetükkel és lombjukkal már most aktív építőelemei az „esernyőnek”! Fát csak 
egészségügyi indokból, vagy balesetveszély esetén szabad kivágni! Az esetlegesen „útban lévő” 
fáknál kivágás helyett olyan megoldást kell alkalmazni, amely a tervezői koncepcióba illesztve 
továbbra is biztosítja számukra a megfelelő életkörülményeket (például metszés, szakszerű 
burkolatba foglalás, stb.). 

▪ A fák körül legalább 3x3 m területű faverem alakítandó ki! Így biztosítható a hosszú távú 
megmaradásuk és így tud megtérülni sokszorosan a telepítésük költsége. A vízáteresztő 
burkolatok alkalmazása a gyalogos közlekedő felületeken, parkoló állásokban, stb. elősegíti, 
hogy a fák gyökereihez megfelelő mennyiségű víz jusson el. 

▪ A burkolt területeket is fásítsuk! Ezáltal nyáron is használható, árnyékolt területek jönnek létre 
hőszigetek helyett. A burkolatba telepített fák esetén a szakszerű telepítés elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a gyökerek később ne nyomják fel a burkolatot (városi tömöríthető talajkeverék 
alkalmazása, víz- és légáteresztő burkolat a fa körül 3x3 m területen, stb.)! (Lásd: 2. sz. 
melléklet) 

▪ A növénytelepítések lehetőség szerint többszintesek legyenek: a fák lombkorona szintje alatt a 
változatos cserje- és évelőfelületek alkalmazása stabilabb, kártevőknek, kórokozóknak 
ellenállóbb társulások létrejöttét eredményezi. 

▪ A kiemelt jelentőségű intézmények előtt indokolt egynyári ágyások létrehozása. Emellett a 
kevésbé jelentős, de virágdíszt megkívánó területeken javasolt az évelők ökologikus 
alkalmazása: az adott termőhelyi körülményeknek leginkább megfelelő, változatos 
fajösszetétellel (szárazság- és várostűrő, illetve esőkertekben időszakos vízborítást elviselő 
fajok). Az évelők fenntartása gazdaságosabb, a biodiverzitás szempontjából kedvezőbbek az 
egynyáriaknál (többek közt stabil élőhelyet nyújtanak a beporzó rovarok számára). 

▪ A növényágyak mulcsozása szintén hozzájárul a vízkörforgás fejlesztéséhez: segíti a 
vízvisszatartást, gátolja a gyomosodást, rendezett látványt nyújt. 

▪ Ahogy a város többi parkjában is ajánlott, az akcióterület zöldfelületein keletkezett 
zöldhulladék komposztáló telepre szállítása, majd az érett komposzt visszaszállítása a 
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növényzet tápanyag utánpótlására fenntartja az anyagok körforgását, valamint megtakarítható 
vele a műtrágyázás költsége is. 

▪ Az akcióterület városi élőhelyeinek megtartása, fejlesztése hozzájárul a biológiai sokféleség 
kialakulásához és fennmaradásához, amely végső soron egy önfenntartó (saját biológiai 
védekező mechanizmussal rendelkező, ellenálló) rendszer kialakulását segíti elő (például a 
„Baglyas” fenyői mint fülesbaglyok élőhelye). 

 

Levegőminőségi szempontok: 

▪  A csúcsidőkben keletkező extrém mennyiségű közlekedési eredetű légszennyezés szűrésére 
többszintes kiültetések alkalmazása (lombhullató és örökzöld fajok vegyesen), valamint 
növényi elválasztó „falak” létrehozása ajánlott, hogy a közúti forgalom ne zavarja a rekreációs 
funkciót! Ezek a fákhoz hasonlóan a „Zöld esernyő” építőelemei is. 

▪ Az utak mentén alacsony szűrő növénysávok (például díszfüvek) alkalmazása javasolt, melyek a 
kipufogók magasságában hatékonyan szűrik a levegőt, megkötik a port. A díszfüvek arculati 
elemként is szerepet játszanak, az esőkertek kiültetéseiben is helyük van! 

▪ Kiemelten fontos levegőminőségi szempontból, hogy a parkolókat fatelepítéssel árnyékoljuk! A 
fák közvetlenül a parkoló állások mellett álljanak, a déli (délnyugati, délkeleti) oldalon, így fejtik 
ki árnyékoló hatásukat a leghatékonyabban! 

 

Épületenergetikai szempontok – Piac és Könyvtár épület környezete: 

▪ Az épülettel szimbiózisban élő növényzetnek (a csapadékfelvevő és levegőszűrő funkció mellett) 
az épület üzemeltetési költségeinek csökkentésében fontos szerepe van! Ezért a következők 
javasoltak a piac és a könyvtár épületén és környezetükben: 

▪ Zöldtetők alkalmazása. A „Zöld esernyő” alpillér egyik elemeként lassítja a csapadékvíz 
elfolyást, továbbá az épületszerkezetet védi az UV sugárzástól, élő hűtő-fűtő párologtató 
rétegként javítja az épület hőháztartását, amely hatással van az üzemeltetési költségek 
alakulására is. Javasolt a piac tetején zöldtetőt létesíteni, mely példaértékkel bírhat minden 
lapostetős épület tulajdonosa számára! 

▪ Zöldhomlokzatok alkalmazása. A „Zöld esernyő” alpillér másik eleme, amely szintén segít 
elnyújtani időben a csapadék elfolyását. Emellett többek közt árnyékol, az épület számára 
védelmet jelent a szél és az UV sugárzás ellen, esztétikai értéke van, és élőhelyként is 
funkcionál. A könyvtár délkeleti homlokzata előtt támrendszerre futtatott, talajkapcsolatos 
zöldhomlokzat, a délnyugati homlokzat előtti sétány árnyékolására futatott lugas létesítése 
javasolt! 

▪ Védelem dél felől. Az épületek déli homlokzata elé telepített lombhullató fák védelmet 
jelentenek az UV sugárzás ellen, árnyékukkal és párologtatásukkal kevésbé engedik nyáron 
felmelegedni az épületszerkezetet, ugyanakkor a téli napfényt beengedik. Lehetőség szerinti 
telepítésük a „Zöld esernyő” alpillért erősíti. 

▪ Védelem észak felől. Az épületek északi homlokzata elé lehetőség szerint telepített örökzöldek 
védelmet nyújtanak a téli hűtő szelek ellen. A „Zöld esernyő” alpillér részeként a levegő téli 
szűrésében is fontos szerepük van. 

 

Ajánlott irodalom: 

• BUDAPEST Zöldinfrastruktúra füzetek 1.: Vízáteresztő burkolatok (2016) 

• BUDAPEST Zöldinfrastruktúra füzetek 2.: Zöldhomlokzatok (2016) 

• BUDAPEST Zöldinfrastruktúra füzetek 3.: Vízérzékeny tervezés a városi szabadtereken (2018) 

 

http://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/Z%C3%B6ldinfrastrukt%C3%BAra%20f%C3%BCzetek%201.%20-%20Vizatereszto%20burkolatok.pdf
http://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/Zoldhomlokzatok_2017.pdf
http://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/ZOLDINFRASTRUKTURA_FUZETEK_20180531_ONLINE.pdf
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Társadalmi egyeztetés 

Az akcióterületen tervezett beavatkozások kapcsán lakossági fórumot kell szervezni, ahol a helyiek 

megismerhetik a terveket, elképzeléseket, ill. hozzászólhatnak a környezetük alakulásához. 

Ezen felül a ZIFFA kapcsán a települési zöld és kék infrastruktúra hálózatot illetően folyamatos 

tájékoztatás, (pl. interneten vagy nyomtatott formában megjelenő cikksorozat) és kétoldali 

kommunikáció (interaktív fórum, lakossági fórum, stb.) szükséges a város vezetése és a lakosság 

között, ahol a lakosság megismerheti a hosszútávú települési szintű elképzeléseket. Fontos, hogy a 

lakosság felfedezze és megértse az ökológiai szolgáltatásokat és a zöldinfrastruktúra fejlesztések 

szükségességét, és így megértsék a lakókörnyezetükben bekövetkező változásokat. 

Magánterületek motivációja érdekében javasolt lépések: 

▪ Élőkert c. kiadvány (MAKEOSZ, Green City, 2018) testre szabása és eljuttatása a lakossághoz 

▪ ZIFFA-ból kivonatkészítése és eljuttatása a lakossághoz 

 

Egységes arculati stratégia 

A város arculatához tartozik Hatvan frappáns jelmondata: „A jövőnk öröksége”. Amit a jelenben 

alkotunk, abból gazdálkodhatnak a következő generációk. A zöldinfrastruktúra fejlesztés határozottan 

a „jövő örökségének” megalkotása, s mint ilyen, hosszú évek eredménye lesz, azonban már a jelenben 

alakítja, élőbbé teszi a településképet. 

A zöldinfrastruktúra elemei és a település növényanyaga formálja a város arculatát, meghatározó 

karakterjegyeket kölcsönöz, mely a településmarketing egyik fontos pillérévé válhat. Az egységesség, a 

következetesség, az újra és újra visszatérő elemek (anyagok, motívumok, habitusok stb.) nemcsak az 

építészeti tervezésnél, hanem az élő, zöld terek alakításánál is szempont. 

Hatvan településkép védelmi rendelete és települési arculati kézikönyve elsősorban az épített, műszaki 

létesítmények kialakítására fogalmaz meg irányelveket, hangsúlyozva ezek környezetbe illesztésének 

fontosságát és a megfelelő élő zöld térképzés településképi, ökológiai, esztétikai jelentőségét. Ezzel 

összhangban javasolt városi szinten támogatni a település arculatára is jelentős hatással lévő 

zöldinfrastruktúra elemek fejlesztését: 

 

- Településkapuk – „zöld városkapuk” 

Azokon a pontokon, ahol lehetőség van a településre belépni, az érkező köszöntésére egy-egy 

hangsúlyos elem: szabadtérépítészeti alkotás, teresedés, az út két oldalán egy-egy fa, facsoport, 

bevezető fasor, cserjékkel, évelőkkel stb. kombinálva jelentőség és lehetőség szerint. – 

Szabadtér-építészeti tervezési feladat, „K” jogosultsággal rendelkező tájépítész tervező 

irányítása alatt! 

- Fasorok, facsoportok, fásítások 

Különösen a településképileg meghatározó utakon, utcákban van arculati szerepük, de ahol csak 

engedi az utca szélessége és a közművek elhelyezése, erősen javasolt az utca adottságainak 

megfelelő fajú fasor telepítése, mely nemcsak szép, egységes utcaképet hoz létre, de (talaj)vizet 

párologtat, levegőt szűr, és árnyékot is ad. 



Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv 2018 
 

146 | O l d a l  
 

- Természet alapú megoldások (nature based solutions) 

Az újonnan létesítendő és a felújítandó műszaki elemek (szürke infrastruktúra – gyalogos, 

kerékpáros vagy autóutak és létesítményeik, csapadékvíz elvezetés műtárgyai), vagy építészeti 

alkotások (piros infrastruktúra) ötvözése élő növényi megoldásokkal (zöldfal, zöldhomlokzat, 

zöldtető, növénnyel árnyékolt buszmegálló, esőkert stb.) 

- Iparterületi beépítések 

Lehetőséget nyújt előremutató technológiák (megújuló energiahasználat, „fenntartható” 

megoldások) kombinálására növényi megoldásokkal az építészeti elemeken (lásd fentebb), 

valamint a környezet vízérzékeny alakítására: fásított parkolók, vizet áteresztő és/vagy megtartó 

burkolt felületek, a dolgozóknak kialakított szabadtéri pihenőterületek esőkertekkel stb. Ezek az 

élő zöld arculati elemek a cégek és a város marketingjét egyaránt erősítik. 

A Programok, projektek fejezetrészben városrészekre lebontott javaslatcsoportokhoz a következőkben 

településarculati szempontból illeszkedő növénytelepítési irányokat fogalmazunk meg. Az egyes 

zöldinfrastruktúra elemeket településarculati elemekként értelmezve jelöljük, hogy az elemeknél az 

egyes növénytípusok alkalmazása milyen súllyal vehet részt (×××=meghatározó, ××=kevéssé 

meghatározó, ×=jelentéktelen). A helyi településképi rendelet mellékletében szereplő, telepítésre 

javasolt honos fafajok listáját Hatvan városi környezetének különböző termőhelyi adottságaihoz 

alkalmazkodó további fajokkal, fajtákkal egészítettük ki. 

A lejjebb olvasható, városrészekre lebontott javaslatok részletezésében nem jelenik meg a gyepfelület. 

A gyep, mint megszokott, standard eleme a zöldfelületeknek, zöldterületeknek, mindenhol jelen kell 

legyen a szükséges mennyiségben, viszont önmagában nem tekinthető arculat-formáló elemnek, ezért 

a táblázatok nem tartalmazzák. 

A „vadvirágos” gyep gyűjtőfogalomként jelenik meg a táblázatban, ide értendő a magról vetett 

egynyári, magról vetett évelő, magról vetett évelő és egynyári kombináció, a dinamikus évelő 

telepítések; összességében azok a telepítések, melyek nem a megszokott standard költséges palántás 

ültetést jelentik. 

 

1. KERTVÁROS 

- A Zöld Gyűrű létrehozásához javasolt a nagy lombot növesztő, szennyezést jól tűrő és szűrő fafajok 

alkalmazása (pl.: Acer campestre és fajtái, Celtis occidentalis, Fraxinus angustifolia subsp. pannonica, 

Fraxinus excelsior, Koelreuteria paniculata). A levegőszűrő és térhatároló funkció betöltésére a 

cserjeszint beültetése is kiemelkedő jelentőségű! 

- Az utcafásításnál javasolt fafajok: kis és közepes termetű, kompakt habitusú társulásalkotók, díszfák. 

- A mini parkok létrehozásánál a téralakításkor a kis helyigényű élő térhatárolás használata is javasolt. 

- Az aktív rekreációs tevékenységre alkalmas tér kialakításakor a növényi árnyékolás megoldására 

elsősorban nagy lombot növesztő dekoratív fa vagy fák ültetése javasolt. 

- Esőkertek kialakításakor a rendelkezésre álló tér nagyságától függően párologtató, vízfelszívó cserjék 

és évelők, díszfüvek telepítését javasoljuk. Nagy méretű esőkert esetén vízborítást tűrő fafajok is szóba 

jöhetnek. 
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- Az út menti zöldfelületek fejlesztésére a szűkebb utcákban a nyírott, vegyesen lombhullató és 

lomblevelű örökzöld sövények alkalmazása javasolt. Gyepes árok mellé telepítésükkor ügyelni kell arra, 

hogy a víz árokba jutását ne akadályozzák! 

- Lakóterület lévén a lakosság körében népszerűsítendő az újonnan építendő lapostetős 

(mellék)épületek tetőin extenzív zöldtető kialakítása, illetve a homlokzat befuttatása kúszócserjékkel. 

1. Kertváros 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park xxx  xxx xx  xxx 

Mini park ××  ×× ××  × 

Fasor, fásítás ×××  ××× ×   

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

 ×× ××× ××   

Zöldtető    ×××  ××× 

Zöldhomlokzat   ××× ×   

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélkül 

  ××× ××   

Esőkert ×  ×× ×××  ×× 

Tér, teresedés ×××  ×× ×××   

Városkapu       

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

      

 

2. IPARI PARK 

- A Zöld Gyűrű létrehozásához javasolt a nagy lombot növesztő, szennyezést jól tűrő és szűrő fafajok 

alkalmazása (pl.: Acer campestre és fajtái, Celtis occidentalis, Fraxinus angustifolia subsp. pannonica, 

Fraxinus excelsior, Koelreuteria paniculata). A levegőszűrő és térhatároló funkció betöltésére a 

cserjeszint beültetése is kiemelkedő jelentőségű! 

- Az M3 autópálya mentén telepítendő védő erdősáv állományának összetételéhez szennyezést jól tűrő 

és szűrő fa- és cserjefajok alkalmazása javasolt. A telephelyek láthatósága a cserjeszint megszakításával 

és a magas törzsű fák ritkább telepítésével megtartható. 

- A Zöld Gyűrű és M3 mentén telepítendő erdősávok esetében a funkció téli ellátásához javasolt 

örökzöldek bekeverése 10-15%-ban az állományba. Alkalmazható fajok: Pinus sylvestris, Pinus nigra. 

- A telephelyek parkolóit vegyes fásítással kell árnyékolni. A nagy lombot növelő fafajokat úgy javasolt 

váltakoztatni, hogy a lombkorona formája, színe vagy a fák habitusai tájékozódási pontokként is 

szolgálhassanak a parkoló jármű megtalálásához. A fák törzsét strapabíró cserjékkel indokolt védeni. 
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- A burkolt felületekről a csapadékvizet a szennyezésektől megszűrve esőkertekbe vezetve vegyesen 

fás- és lágyszárú növénytelepítés alkalmazásával kell párologtatni. 

- A terület lapos tetős épületein extenzív vagy félextenzív zöldtetőt kell létrehozni (pozsgás évelők, 

biodiverz gyep), akár napelemmel illetve a legújabb technológiákkal kombinálva. 

- Az ipari csarnokok homlokzatain növényi árnyékoló-takaró szerkezet kúszó cserjék alkalmazásával, a 

cég arculatát is erősítő kialakítással. 

- Az ipari csarnokok környezetében a biodiverz gyepgazdálkodás alkalmazása előnyben részesítendő az 

intenzív gyepgazdálkodás mellett. 

2. Ipari park 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park/esőpark xx  xxx xxx  x 

Mini park ××  ×× ×××  ×× 

Fasor, fásítás ×××  ××× ××   

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

×××  ××× ××  ×× 

Zöldtető    ×××  ××× 

Zöldhomlokzat   ××× ×   

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélkül 

  ××× ××   

Esőkert ××  ××× ×××  ×× 

Tér, teresedés ×××  ×× ×××   

Városkapu       

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

   xxx   

 

3. 3. SZ. FŐÚT 

- Fasorok telepítésénél a főút különböző szakaszain javasolt különböző fajok, fajták alkalmazása (a 

meglévő állományokhoz illeszkedve), mely az egyes szakaszoknak eltérő karaktert ad, ugyanakkor 

alkalmas a faji szintű kapcsolatok létrehozására a csatlakozó utcák fasoraival. Javasolt a funkció téli 

ellátásához örökzöldek bekeverése 10-15%-ban az állományba. Alkalmazható fajok: Pinus sylvestris, 

Pinus nigra 

- Azokon az útszakaszokon, ahol nem lehetséges a fatelepítés, egységes alternatív növényi megoldások 

alkalmazása javasolt (növénykandeláber, kúszócserjék futtatása támszerkezetre, stb.). 

- A fasorokat lehetőség szerint alacsony (max. 100 cm magas, az átlátást nem akadályozó) cserje-, 

sövény-, vagy évelősávval kell kiegészíteni a levegőben lévő szennyezőanyagok szűrésére. 
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- A belvárosi osztósávok, körforgalmak kialakításánál az esőkertek létrehozása kiemelkedően fontos! 

- Az út menti dekoratív kiültetések visszatérő motívuma a díszfüvek használata legyen! 

- A buszmegállók, -várók környezetében egységesen növényi árnyékolás alkalmazása javasolt, amely 

lehet épített növénytartó szerkezet is. 

- Zöld városkapu létesítése kiemelten fontos, hiszen ez a legjelentősebb útvonal, amin a 

településközpont megközelíthető. A főút nyugati és keleti városrészekbe bevezető szakaszain fás- és 

lágyszárú növényekből komponált „kapu” elem létrehozása, művészeti alkotás beillesztésével. A város 

zöld kapui egységes koncepció alapján készüljenek a többi belépési pontnál is! 

3. 3. sz. főút 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park       

Mini park xxx  xx xx   

Fasor, fásítás ××× ×× ×× ××   

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

×× ××× ×× ××× × × 

Zöldtető       

Zöldhomlokzat   xx    

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélkül 

 ××× ×××    

Esőkert   × ××   

Tér, teresedés       

Városkapu ××× ××× ××× ××  ×× 

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

      

 

4. KOLÓNIÁK 

- A Zöld Gyűrű növényállományának összeállításánál a mezővédő erdősávok kialakításához hasonlóan, 

változatos fajösszetételű cserje- és lombkorona szint kialakításával kell eljárni, melyben teret kapnak a 

tű- és lomblevelű örökzöldek is. 

- A javasolt gyalogos/kerékpáros híd (Óhatvan Belváros - Zöld mag - Kolóniák között) esetében élő zöld 

kúszónövényekkel befuttatott szerkezet kialakítása javasolt. 

- A kihasználatlan területeken létrehozandó mini parkokban, a mélypontokon, illetve tömbbelsőkben 

kialakítandó esőkertek vízkedvelő fás- és lágyszárú társulásokat idéző növényanyaggal készüljenek!  

- Az utcai fasorokban használt fajok segítsék elő a Zöld Gyűrű és a 3. sz. főút faállományának faji 

kapcsolódását! 
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- Lakóterület lévén a lakosság körében népszerűsítendő az újonnan építendő lapostetős 

(mellék)épületek tetőin extenzív zöldtető kialakítása, illetve a homlokzat befuttatása kúszócserjékkel. 

4. Kolóniák 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park       

Mini park ××  ×× ×××  ×× 

Fasor, fásítás ×××      

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

×  ××× ×  × 

Zöldtető    ×  × 

Zöldhomlokzat   ×××    

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélkül 

  ×××    

Esőkert ××  ××× ×××   

Tér, teresedés ×××  ×× ×××   

Városkapu       

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

      

 

5. NAGYTELEK 

- A Zöld Gyűrű növényállományának összeállításánál a mezővédő erdősávok kialakításához hasonlóan, 

változatos fajösszetételű cserje- és lombkorona szint kialakításával kell eljárni, melyben teret kapnak a 

tű- és lomblevelű örökzöldek is. 

- A fürdő zöldfelületének rendezésekor az évelők, díszfüvek alkalmazására, illetve a cserje- és 

lombkorona szint és a gyepfelület egyensúlyára tekintettel kell lenni! A fás szárú állomány faji 

összetételében jelenjenek meg a közeli Zöld Gyűrű egyes fajai a konnektivitás érdekében! Fenntartási 

szempontból vadvirágos gyepfelületek létrehozása is indokolt lehet. 

- Új fasorok és parkoló fásítások faj szinten is kapcsolódjanak a Zöld Gyűrűben megtalálható fajokhoz! 

- A roncsderbi pálya zöldfelületének kialakítása a Zöld Gyűrű növényanyagának figyelembe vételével 

történjen! 

- A fürdő parkoló környezetének rendezésekor esőkert létrehozása is szükséges! 

 

5. Nagytelek 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 
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Park ××  ×× ××  ×× 

Mini park       

Fasor, fásítás ×××  ×× ×   

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

×××  ×××   × 

Zöldtető    x  x 

Zöldhomlokzat   x    

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélkül 

      

Esőkert ××  ×× ×××   

Tér, teresedés       

Városkapu       

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

   ×××  ×× 

 

6. ÚJHATVAN-KÖZPONT 

- Fák, cserjék telepítése a meglévő zöldinfrastruktúra elemeknél megtalálható fajokhoz illetve a terület 

termőhelyi adottságaihoz igazodva történjen! 

- Zöldtető létesítése a lapostetős épületeken (általános iskola, gimnázium, Coop áruház, társasházak) a 

városrész identitását is erősítő tényező. 

- Zöldtető kialakításánál az extenzív és a félextenzív (vadvirágos) növényalkalmazás javasolt, rovarok, 

apró gerincesek számára búvóhely kialakításával. Iskolák tetőin a megközelíthetőség 

(szemléletformálás céljából) is megoldandó! 

- Iskolakertekben bemutató esőkert létrehozása játékos szemléletformálási céllal a város és az iskola 

arculatának egyaránt eleme lehet. 

- A szűk utcákban bizonyos helyeken már meglévő élő kerítések (nyírt sövény, vagy kúszócserjével 

futtatott) elterjesztése indokolt. 

6. Újhatvan-Központ 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park       

Mini park       

Fasor, fásítás ×  ×    

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

      

Zöldtető    ×××  ××× 

Zöldhomlokzat   xxx    
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Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélkül 

 × ×××    

Esőkert ×  ××× ×××   

Tér, teresedés       

Városkapu       

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

      

 

 

7. VASÚT 

- A vasúti zöldfelületek rendezésében az invazív fajok visszaszorítása kiemelt. 

- A vasútépület zöld környezete mint a távolsági közlekedéssel érkezők városkapuja szintén az 

egységes városkapu koncepció részeként legyen kialakítva! 

- Zöld Gyűrű fajösszetétele a mezővédő erdősávok és a Nagytelek körüli zöld gyűrűnél alkalmazott 

fajok beillesztésével legyen kialakítva, vegyes lombkorona- és cserjeszinttel. 

- Az arra alkalmas vasúti épületeken extenzív zöldtető alakítandó ki. 

- Elhanyagolt, nehezen fenntartható gyepes területeken vadvirágos extenzív gyep létesítendő. 

- A javasolt gyalogos/kerékpáros híd (Óhatvan Belváros - Zöld mag - Kolóniák között) esetében élő zöld 

kúszónövényekkel befuttatott szerkezet kialakítása javasolt.  

7. Vasút 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park       

Mini park xxx  xx xx  xx 

Fasor, fásítás ×××  ×× ×××  ×× 

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

××  ×× ×××  ×× 

Zöldtető    ×××   

Zöldhomlokzat       

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélkül 

  ×××    

Esőkert       

Tér, teresedés       

Városkapu ×××  ×× ×××  ××× 

Természetes       
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és 
mesterséges 
vízfelületek 

 

8. KÖZÉP-HATVAN 

- A javasolt gyalogos/kerékpáros híd (Óhatvan Belváros - Zöld mag - Kolóniák között) esetében élő zöld 

kúszónövényekkel befuttatott szerkezet kialakítása javasolt. 

- A terület növényállományának összeállítása „ártéri esőkertes ligeterdő” (vízfelszívó telepítés) 

hangulatának megfelelően. A Zöld Mag külső részei extenzívebb, természetközeli karakterrel, extenzív 

fenntartással, míg a barnamező rehabilitáció területén modern „áramvonalas”, exkluzív, egyben  

fitoremediációs növényalkalmazás alakítandó ki. Nagyobb esőkertekbe javasolt tűlevelű faj: Taxodium 

distichum. 

- A Zöld Mag fő természeti motívuma a víz, szabadtér-építészeti elemekben is megjeleníthető. 

- A megújuló és új épületek arra alkalmas tetőin különböző intenzitású (termőközeg vastagságú) 

zöldtetők létesítendők. 

8. Közép-Hatvan 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park ××× × ××× ××× × ××× 

Mini park       

Fasor, fásítás ×××  ××× ××   

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

×××  ×× ×××   

Zöldtető  ×× ×× ×××  ××× 

Zöldhomlokzat   xx    

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélkül 

  ×××    

Esőkert ×××  ××× ×××   

Tér, teresedés xxx  xxx xxx   

Városkapu       

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

××   ×××   

 

9. ZAGYVA-PART 

- A folyó ökológiai rehabilitációja a természetközeli mederalakítással természetes vízparti élőhelyek és 

társulások kialakításának kedvez. 
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- Az elérhető Zagyva-part emberi használatra szánt épített elemei a növényzettel együtt élnek, nem 

dominálnak.  

9. Zagyva-part 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park xxx  xxx xxx  xxx 

Mini park 
(rekreációs 
pontok) 

  xx xxx  xx 

Fasor, fásítás ×××  ×× ××  ××× 

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

×  ×× ×××  ××× 

Zöldtető       

Zöldhomlokzat       

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélkül 

  ××× ×××  ××× 

Esőkert       

Tér, teresedés       

Városkapu       

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

××  ××× ×××  ××× 

 

10. ÓHATVAN-BELVÁROS 

- A meglévő zöldinfrastruktúra elemek védendők! 

- A jellemzően barokk belvárosi épített parki környezetbe impozáns, akár nyírható fa- és cserjefajok 

telepítése javasolt, pl.: Carpinus betulus, Ginkgo biloba, Platanus × hispanica, Taxus baccata, Tilia 

cordata. 

- A jellemzően „szocreált” idéző épített környezet fasorainak javasolt fajok pl.: Acer platanoides, Acer 

pseudoplatanus, Fraxinus angustifolia ’Raywood’, Ulmus laevis. 

- A telepítendő fasorok faj szinten is teremtsenek kapcsolatot a meglévő zöldinfrastruktúra elemekkel. 

- Az esőkertekben a nagyobb díszítőértékkel rendelkező fa-, cserje- és évelőfajok alkalmazása javasolt.  

- Közintézmények homlokzata előtt a színes, dekoratív egynyári ágyások létesítése indokolt. 

- A nehezebben megközelíthető osztósávokba ökológiai szempontok szerint összeválogatott 

évelőkombinációk és cserjék telepítése javasolt. 

- A meglévő és az újonnan épülő közintézmények lapostetőire zöldtetető, zöldhomlokzat létesítése 

kiemelt fontosságú. 
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- A kórházkert növényalkalmazásánál elsődleges szempont a gyógyulást, rehabilitációt serkentő 

növényfelületek létrehozása, mely a kastélypark növényanyagához is kapcsolódik. 

- Szökőkutak, vízfelületek környezetének visszatérő motívumaként a díszfüvek alkalmazása 

megtartandó. 

- A javasolt gyalogos/kerékpáros híd (Óhatvan Belváros - Zöld mag - Kolóniák között) esetében élő zöld 

kúszónövényekkel befuttatott szerkezet kialakítása javasolt. 

10. Óhatvan-Belváros 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park ××× ××× ×× ×× ×× × 

Mini park       

Fasor, fásítás ××× ×× ××× ×××   

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

  ××× ××× ××  

Zöldtető    ×××   

Zöldhomlokzat   ×××    

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélkül 

 ×× ×××    

Esőkert ×  ×× ×××   

Tér, teresedés  xxx xx xxx x  

Városkapu       

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

   ××× ××  

 

11. ÓHATVAN-HEGYALJA 

- Utcák teresedéseiben, mini parkok kialakításakor egy-egy jellegzetes, terebélyes koronát növesztő 

(„identitást, a helynek szellemet adó”) fa telepítése javasolt. 

- Az esőkertek nagy párologtató növényfelülettel alakítandók! Magánkertekben, tömbbelsőkben a 

nagyobb, vizes élőhelyet kedvelő fák ültetése javasolt! 

- A fásításra kijelölt utcák fasorainál törekedni kell a faj szintű zöldfelületi kapcsolatok létrehozására is! 

- A fasor telepítéséhez túl szűk utcákban alternatív „fasor-helyettesítő” megoldások (pl. 

növénykandeláber) telepítése javasolt. 

- A temető fásításánál a már meglévő faállományt, illetve a temetőn kívüli zöldfelületek fajösszetételét 

is figyelembe kell venni, hogy faj szintű kapcsolat is létrejöjjön! 

11. Óhatvan-Hegyalja 

 Fák Alaknövények Cserjék, Évelők, Egynyáriak Vadvirágos 
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(formára nyírt 
fák, cserjék) 

talajtakarók díszfüvek gyep 

Park       

Mini park ×  ×× ×××   

Fasor, fásítás ×× ××  ×××   

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

 ×××     

Zöldtető    x  x 

Zöldhomlokzat   xx    

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélkül 

  ×××    

Esőkert ×  ×× ×××   

Tér, teresedés ×××  ×× ××  ×× 

Városkapu       

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

      

 

12. LAKÓTELEPEK 

- A terület zöldfelületének rehabilitációjakor a többszintű növényállomány létrehozása javasolt. A 

kialakítandó esőkertek a rekreációs tevékenységekre is legyenek alkalmasak! 

- A lapostetős épületek tetőin extenzív zöldtetők telepítése javasolt. 

- A parkolók árnyékolását fásítással, alternatív árnyékoló szerkezetek építésével kell megoldani. 

- Az arra alkalmas épületeken futtatott zöldhomlokzat létrehozása javasolt. 

- Ahol fasor telepítésével nincs mód zöldfelületi kapcsolatok létrehozására, alternatív „fasor-

helyettesítő” megoldások (pl. növénykandeláber) telepítése javasolt. 

12. Lakótelepek 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park ×××  ××× ×××  ××× 

Mini park x  xx xxx   

Fasor, fásítás ×××  ×× ××   

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

×××  ×× ××   

Zöldtető    ×××  ××× 

Zöldhomlokzat   ×××    

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 

  ×××    
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vagy anélkül 

Esőkert ××  ××× ×××   

Tér, teresedés x  xx xxx   

Városkapu       

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

      

 

13. KISHATVAN 

- A Zöld Gyűrű kialakításánál a csatlakozó mezővédő fásítások fajösszetételét is figyelembe kell venni! 

- Ugyanígy a fasorok telepítésének a faj szintű kapcsolódást is szolgálnia kell a mezővédő erdősávokkal. 

- Teresedéseken, kihasználatlan területeken mini parkok és aktív szabadidős tevékenységre alkalmas 

területek kialakításánál a fatelepítés elsődleges! 

- Az esőkertek nagy párologtató növényfelülettel alakítandók! Magánkertekben, tömbbelsőkben 

esőkertek alakításakor a nagyobb, vizes élőhelyet kedvelő fák ültetése javasolt! 

- A már jelenleg megtalálható nyírott növények (pl. örökzöldek, berkenyék) az utcák mellett és 

előkertben alkalmazása javasolható, településrészre egyedi jellemző hangulat kialakítható. 

- A településrészre jellemző a lakófunkció mellett a gazdasági funkció is, fóliasátras termesztés 

formájában. A fóliák messziről látszódnak, jó állapot esetén rendezett településképet mutatnak (rossz 

állapot esetén viszont nagyon kedvezőtlen a látvány), ezért javasolt a fóliasátrak tulajdonosait 

ösztönözni a fóliák folyamatos karbantartására! 

13. Kishatvan 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park       

Mini park ×××  ×× ××   

Fasor, fásítás ××× x ××    

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

 xxx ××    

Zöldtető       

Zöldhomlokzat       

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélkül 

  ×××    

Esőkert ××  ××× ×××   

Tér, teresedés ×××   ×××   

Városkapu       

Természetes 
és 
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mesterséges 
vízfelületek 

 

14. SZŐLŐHEGY 

- A Zöld Gyűrű és a fasorok telepítése a környező területek fás szárú növényállománya, illetve a 

mezővédő erdősávok fajösszetételének figyelembe vételével történjen! 

- Mini parkok kialakításánál egy-egy karakteres, nagy lombot növesztő fa ültetése a helynek identitást 

kölcsönöz. 

- A Városkapu kialakítása az egységes városkapu koncepcióval összhangban történjen! 

- Javasolt a településrész futtatott felületein (lugas, terasz, homlokzat) szőlőt alkalmazni! 

 

14. Szőlőhegy 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park xxx  xx xxx  xx 

Mini park xxx  xx xxx   

Fasor, fásítás ×××  ×××    

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

××  ×××    

Zöldtető    xx  x 

Zöldhomlokzat   xxx*    

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélkül 

  ×××    

Esőkert   ××× ×××   

Tér, teresedés       

Városkapu ×××  ×× ××   

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

      

* szőlő 

15. NAGYGOMBOS 

- A Zöld Gyűrű kialakításánál az erdősült területek értékes fafajait figyelembe kell venni. 

- Fasor telepítésekor a major illetve a szőlőbirtok „arisztokratikus” hangulatát idéző fafajok választása 

indokolt lehet. 
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15. Nagygombos 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park ××× ×x ××× ×xx x ××× 

Mini park  x  x   

Fasor, fásítás ×××  ××    

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

×××  ×××    

Zöldtető   x   x 

Zöldhomlokzat   x    

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélül 

  ×××    

Esőkert xx  xx xxx   

Tér, teresedés       

Városkapu       

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

      

 

16. KELETI IPARI PARK 

- A Zöld Gyűrű kialakításakor a meglévő erdőterületek fajkészletét figyelembe véve kell az állományt 

összeállítani. A mezővédő erdősávok állományai szintén kapcsolódjanak az erdők fajkészletéhez, így 

biztosítható a faj szintű összekapcsoltság. 

- Az Ipari park területéhez hasonlóan a telephelyek parkolóit vegyes fásítással kell árnyékolni. A nagy 

lombot növelő fafajokat úgy javasolt váltakoztatni, hogy a lombkorona formája, színe vagy a fák 

habitusai tájékozódási pontokként is szolgálhassanak a parkoló jármű megtalálásához. A fák törzsét 

strapabíró cserjékkel indokolt védeni. 

- A burkolt felületekről a csapadékvizet a szennyezésektől megszűrve esőkertekbe vezetve vegyesen 

fás- és lágyszárú növénytelepítés alkalmazásával kell párologtatni. 

- A terület lapos tetős épületein extenzív vagy félextenzív zöldtetőt kell létrehozni (pozsgás évelők, 

biodiverz gyep), akár napelemmel illetve a legújabb technológiákkal kombinálva. 

- Az ipari csarnokok homlokzatain növényi árnyékoló-takaró-védő szerkezet kialakítása javasolt kúszó 

cserjék alkalmazásával, a cég arculatát is erősítő kialakítással. 

- Az ipari csarnokok környezetében a biodiverz gyepgazdálkodás alkalmazása előnyben részesítendő az 

intenzív gyepgazdálkodás mellett. 

- A Városkapu a 3. sz. főút városba vezető szakaszán az egységes városkapu koncepció alapján 

készüljön! 
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16. Keleti ipari park 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park xxx  xx xxx  xxx 

Mini park       

Fasor, fásítás xxx  xxx xx   

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

xxx  xxx xx  xx 

Zöldtető    xxx  xxx 

Zöldhomlokzat   xxx    

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélül 

   xxx xx  

Esőkert xx  xxx xxx  xx 

Tér, teresedés       

Városkapu xxx  xxx xxx  xx 

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

      

 

17. GÖRBEÉRI TAVAK 

- A természetközeli vízpart kialakítás részeként a honos vízparti növénytársulások létrejöttét erősítő 

fajok alkalmazása javasolt, mind fás-, mind lágyszárú növények tekintetében. 

17. Görbeéri tavak 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park       

mini park       

Fasor, fásítás xxx  xx xx   

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

xxx  xxx xxx   

Zöldtető       

Zöldhomlokzat       

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélül 

      

Esőkert       

Tér, teresedés       

Városkapu       

Természetes ×××  ××× ×××  ××× 
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és 
mesterséges 
vízfelületek 

 

18. BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT 

- A Zöld Gyűrű kialakítása az Ipari park körüli fásításhoz kapcsolódó fajösszetétellel történjen! 

- A feltáró utak mentén és a parkolókban telepítendő fasorok alatt cserjetelepítés javasolt. 

- A burkolt felületeken összegyűlő csapadékvíz párologtatására, kezelésére esőkert alakítandó ki! 

- Az üzletközpont lapos tetőin a csapadékvíz visszatartás és a hősziget hatás csökkentése érdekében 

extenzív zöldtető létesítése javasolt, mely a terület üzleteinek arculatát is emeli. A gazdasági udvarok 

lehatárolására javasolt az élő kerítés vagy kúszócserjével futtatott szerkezet alkalmazása. 

- A Városkapu létesítése a többi városkapuval egységes koncepció szerint történjen! 

18. Bevásárló központ 

 Fák Alaknövények 
(formára nyírt 
fák, cserjék) 

Cserjék, 
talajtakarók 

Évelők, 
díszfüvek 

Egynyáriak Vadvirágos 
gyep 

Park       

mini park       

Fasor, fásítás ×××  ××× ××  ×× 

Út menti 
zöldfelület, 
osztósáv 

  ××× xxx   

Zöldtető    ×××  ×× 

Zöldhomlokzat   ×××    

Élő zöld 
térhatárolás 
szerkezettel 
vagy anélül 

 ×× ×××    

Esőkert ××  ×× ×××   

Tér, teresedés       

Városkapu ×××  ××× ××  ×× 

Természetes 
és 
mesterséges 
vízfelületek 

      

 

Egységesen alkalmazandó fafajok 

A település arculatát az alkalmazott fafajok jelentősen meghatározzák. A Zagyva parti, vizenyős, 

alacsonyan fekvő területeken más fajok érzik jól magukat, mint a szárazabb, magasabb fekvésű 

városrészeken, ezért a különböző vízellátottságú területeken eltérő vízigényű fajok csoportjait 

javasoltuk. Az így kialakuló facsoport karakterek utalnak az adott terület, településrész 

vízellátottságára, elkülönítik, megkülönböztetik őket egymástól, formálva a kisebb egységek arculatát. 

A városrész történeti karakterét is tükrözheti az alkalmazott faj. 
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Mélyen fekvő, magas talajvízállású területekre javasolt fafajok:  

Latin név Magyar név Fasor Mezővédő erdősáv 

Alnus incana mézgás éger x  

Alnus glutinosa enyves éger x  

Betula pendula nyír x x 

Juglans regia közönséges dió   

Fraxinus angustifolia keskenylevelű kőris x x 

Populus alba fehér nyár (hím egyedek 
telepítése javasolt) 

x x 

Populus nigra fekete nyár (hím egyedek 
telepítése javasolt) 

x x 

fajta: Italica jegenyenyár x x 

Quercus palustris mocsári tölgy* x  

Quercus robur kocsányos tölgy x x 

Salix alba fehér fűz x x 

Salix elaeagnos parti fűz  x 

Salix fragilis törékeny fűz  x 

Taxodium distichum mocsárciprus* x  

Ulmus leavis vénic szil x x 

 

Száraz dombtetőre javasolt fafajok:  

Latin név Magyar név Fasor Mezővédő erdősáv 

Acer tataricum tatárjuhar  x 

Acer campestre mezei juhar x x 

Carpinus betulus gyertyán x x 

Crataegus monogyna egybibés galagonya  x 

Fraxinus angustifolia 
subsp. pannonica 

magyar kőris x x 

Fraxinus excelsior magas kőris x x 

Fraxinus ornus virágos kőris x x 

Populus nigra ’Italica’ jegenyenyár x x 

Prunus mahaleb sajmeggy  x 

Pyrus calleryana kínai körte* x  

Quercus cerris csertölgy  x 

Quercus robur kocsányos tölgy x x 

Sorbus domestica házi berkenye x x 

Sorbus torminalis barkócaberkenye x x 

 

Átmeneti domboldalra javasolt fafajok: 

Latin név Magyar név Fasor Mezővédő erdősáv 

Acer campestre mezei juhar  × 

Acer platanoides korai juhar × × 

Acer pseudoplatanus hegyi juhar × × 

Betula pendula nyír  × 

Crataegus x lavalleei fényeslevelű galagonya*  × 

Crataegus x laevigata ’Paul’s skarlátvirágú galagonya* ×  
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Scarlet’ 

Populus alba fehér nyár  × 

Sorbus intermedia svéd berkenye × × 

Tilia cordata kislevelű hárs × x 

Tilia platyphyllos nagylevelű hárs ×  

 

Alacsony fekvésű Belvárosi, terhelt / légszennyezett területek: 

Latin név Magyar név Fasornak javasolt 

Acer campestre mezei juhar  

fajták: ’Elsrijk’, ’Globosum’, 
’Queen Elizabeth’ 

 × 

Alnus × spaethii lándzsáslevelű éger  

Carpinus betulus közönséges gyertyán × 

Cedrus atlantica ’Glauca’ atlasz cédrus  

Celtis australis déli ostorfa* × 

Celtis occidentalis nyugati ostorfa*(gyomosít, 
óvatosan!) 

 

fajták: ’Cirpi’, ’Globosa’   

Crataegus x lavalleei fényeslevelű galagonya* × 

Crataegus x laevigata ’Paul’s 
Scarlet’ 

skarlátvirágú galagonya* × 

Crataegus monogyna egybibés galagonya  

fajták: ’Dunakanyar’, ’Stricta’  × 

Fraxinus angustifolia subsp. 
pannonica 

magyar kőris x 

Fraxinus angustifolia ’Raywood’ keskenylevelű kőris* × 

Fraxinus angustifolia ’Tahi’ keskenylevelű kőris × 

Fraxinus excelsior magas kőris  

fajták: ’Altena’, ’Geessink’, 
’Jaspidea’ 

  

Fraxinu ornus ’Mecsek’ gömb virágos kőris × 

Fraxinus ornus ’Pilis’ virágos kőris  

Ginkgo biloba páfrányfenyő* x 

Koelreuteria paniculata bugás csörgőfa*  

fajták: ’Fastigiata’  x 

Platanus × hybrida  platán; burkolatlan parki 
környezetben 

 

Pterocarya fraxinifolia kaukázusi szárnyasdió  

Pyrus calleriana ’Capital’ kínai körte*  

Pyrus calleriana ’Chanticleer’ kínai körte*  

Quercus robur kocsányos tölgy  

Quercus robur f. fastigiata oszlopos tölgy × 

Taxus baccata közönséges tiszafa  

Taxodium distichum amerikai mocsárciprus  

Tilia cordata kislevelű hárs × 

Ulmus laevis vénic-szil  

*Magyarországon nem honos faj 
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Források: 

▪ Magyar Díszkertészek Szövetsége: Közterületi sorfák jegyzéke 2015. 

▪ Schmidt Gábor: Növények a kertépítészetben 378-385. old., 2003. 

▪ Hatvan Város Településképi Rendelete 48. old., 2017. 

 

Fasor telepítése esetén javasolt változatos, biodiverz kiültetést alkalmazni szemben a monokultúrás, 

azonos fajból álló fasor helyet. Ugyanakkor a szabályosságot, rendszert meg kell jeleníteni a városi 

környezetben, így javasoljuk a fasorok telepítésénél, hogy a fajok meghatározott rendben váltakozva 

kövessék egymást. Például az „A” fajból legyen 5 db szabályos távolságban, fasorként elültetve, aztán a 

„B” fajból következzen 5 db, aztán megint az „A” következzen, majd megint „B” s így tovább. A városi 

környezetben különösen fontos a biodiverzitás növelése, hiszen a változatos, sokféle fajjal rendelkező 

területek sokkal kevésbé sérülékenyek, kevesebb fenntartást igényelnek, biológiailag értékesebbek, 

ellenállóbbak, és épp ezért nem utolsó sorban költségkímélőbbek is.  

Ahol nincs lehetőség fasor telepítésére, fa ültetésére, ott alternatív zöldítési megoldásokat kell 

alkalmazni: zöldhomlokzat, befuttatott kerítés vagy zajvédő fal, növénykandeláber, stb. 

Az ökológiai szolgáltatásokat a biológiailag aktív lombtömeg, levélfelület, azaz biomassza nyújtja, ezért 

a beavatkozások esetén a LOMBTÖMEG NÖVELÉSE az elsődleges feladat. Így a fasorok, városi erdő 

több szintes kell legyen – beavatkozás helyszínétől és lehetőségeitől adottan mindenképpen törekedni 

kell a többszintű, együttműködő városi „ökoszisztéma” 

 

VI. Fenntarthatóság tervezése 

Fenntartási terv 

Az Akcióterületen jelenleg folyik az objektumtervezés. A területre vonatkozó Fenntartási tervet az 

alábbiak figyelembevételével az objektum tervező feladata összeállítani. Jelen dokumentum keretei 

útmutatások megfogalmazását teszi lehetővé. 

A város zöldfelületeinek gondozását a városi főkertész irányításával Hatvani Városgondnokság végzi, 

esetenként alvállalkozók bevonásával. 

A zöldfelület-gazdálkodás helyi rendjét a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek 

használatáról határozza meg. Ez szól többek közt a zöldfelületek létesítéséről és fenntartásáról, a 

lakosság és az önkormányzat feladatairól, a főkertész jogköreiről, a zöldhulladék komposztálásáról, a 

közterületi fás szárú növények védelméről, illetve kitér a fejlesztések; zöldfelületi munkák önköltségi 

árára (fűnyírás, kaszálás, sövénygondozás) és a fák egyedi értékének számítására (Radó Dezső-féle 

módszer szerint, fapótlás meghatározására), a szolgáltató által igény szerint gondozandó tömbtelkek 

helyére és nagyságukra. Továbbá említi a Környezetvédelmi Alapot, amelybe a befolyt összeg a 

növényzettel, zöldfelületekkel összefüggő beruházások, fejlesztések finanszírozására fordítható. A 

Környezetvédelmi Alapba a közterület növényzetének rongálásának pénzbeli megtérítése, fakivágás 
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pénzbeli megváltása (kompenzáció) és a tömbtelkek zöldfelületeinek fenntartására szánt szolgáltatási 

átalány hozzájárulás folyik be. 

A fenti rendelet adja meg a városi zöldfelületek 5 fenntartási kategóriáját, melyek a fenntartási 

intenzitás, az alkalmazott technológiák, és a feladatok elvégzésének rendszeressége és időszaka terén 

térnek el egymástól: 

1. kategória: Különösen kiemelt területek: a város központi zöldterületei és egyéb frekventált 

területek 

2. kategória: lakótelepi közkertek, temetők, új építésű parkolók zöldterülete 

3. kategória: város egyéb zöldterületei, azaz út menti terültek, terek, teresedések, körforgalmak, 

kerékpárutak, kalandpark, játszóterek 

4. kategória: önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen telkek, egyéb területek 

5. kategória: önkormányzat tulajdonában lévő használaton kívüli külterjes területek 

Az Akcióterületre (Kossuth tér és környezete) jelen projekt keretében elkészült a részletes kataszteri 

felmérés a fák, további növényfelületek és berendezési tárgyak állapotáról, valamint a város 

zöldfelületeinek általános felmérése is. Az akcióterületi kataszter nyilvántartása alapján tervezhető a 

javításra szoruló bútorok, berendezések illetve a különböző növényfelületek gondozása, az 

egészségügyi szempontból indokolt fák cseréje. A zöldinfrastruktúra elemek katasztere alapján a 

zöldfelület fejlesztés feladatai, irányai határozhatók meg. 

A zöldinfrastruktúra fenntarthatóságán nem csak gazdasági megtérülést (gazdaságosságot), vagy 

környezetbarát(abb) technológiát értünk. Noha mindezek fontos összetevői a fenntarthatóságnak, 

elsősorban azt kell szem előtt tartanunk, hogy a ráfordított erőforrások milyen rendszerré állnak össze. 

Melyek a beleadott anyagok és mik kerülnek ki a folyamatok végén, hogyan lehet őket minél tovább a 

körforgásban tartani. Ehhez elengedhetetlen a tervezhetőség – átláthatóság – visszacsatolás hármasa, 

mely a városvezetés munkatársainak, a fenntartás végzőjének és a lakosságnak a szoros 

együttműködésén kell alapuljon. 

A települési zöldfelület-fenntartás fontos szerepet játszik az adott település zöldfelületeinek vizuális 

megjelenésében. A kiemelten kezelt, valamint az extenzíven fenntartott zöldfelületek területe a 

fenntartás minőségével fordított arányban nő. Így az extenzív, kiterjedt területek kezelésénél különös 

hangsúlyt kell fektetni azok ökológiailag megfelelő habitusára, hogy minél kisebb költség ráfordítással 

minél nagyobb esztétikai élményt nyújtsanak. 

Javaslatok az Akcióterület, valamint a város egyéb, Hatvani Városgondnokság által fenntartott 

területen a fenntartási és üzemeltetési energiaigény optimalizálásához: 

Fenntartás-fókuszú táj- és kertépítészeti tervezés: A zöldfelületek tájépítészeti tervezése alapvetően 

megköti, meghatározza, determinálja az alkalmazható fenntartási rendszer elemeit, ezért a tervezés 

folyamán a terület üzemeltetőjének erőforrásaihoz, lehetőségeihez igazodni szükséges! 

A növényállomány tervezésénél mindig törekedni kell társulások kialakítására, szemben a pusztán a 

dizájn (trend) kedvéért egymás mellé telepített, de egymással nem együttműködő fajok 

alkalmazásával. A tervezés során részesítsük előnyben az alapfajokat, vagy a hozzájuk „viselkedésben” 

legközelebb álló, illetve a gyakorlatban már kiismert, bizonyított fajtákat! Az állományok kialakulásának 

feltétele, hogy nagyobb összefüggő növényfelületeket, növényesített tereket tervezzünk! A termőhely 
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adottságainak megfelelő, változatos fajú növények társításával biodiverz állományok kialakítására kell 

törekedni, mely az önfenntartó dinamika kialakulását segíti. A kevés beavatkozást (fűnyírás, 

lombgyűjtés, gyomlálás, vegyszeres védelem stb.) igénylő telepítések kialakítása szintén a 

fenntarthatóbb növényi rendszerek létrejöttének kedvez. 

Az alaprajzi tervezéskor megfelelő méretű kezelőfelületeket hagyjunk a fenntartási műveletek 

végzésére! Mellőzzük a növényzet és a fenntartó személyzet számára nem megközelíthető, 

elérhetetlen vagy elaprózott felületek kialakítását! Az áttaposások és növényrombolások elkerülése 

érdekében jól feltáró, tiszta, egyértelmű és kényelmesen használható felületeket (utak, teresedések, 

játszóterek stb.) alakítsunk ki! 

A tervezés nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy a fauna számára is élettereket hozzunk létre! A 

madarak és a hasznos rovarok állománya a biológiai védekezés alapja, jelenlétük a vegyszeres 

védekezés szükségességét csökkenti. Helyezzünk ki madáretetőket és –odúkat a biológiai 

növényvédelem érdekében! Fajspecifikus rovarhotelok kihelyezésével a beporzást és a beporzók 

megtelepedését valamint szintén a biológiai növényvédelmet erősítjük. 

Ökologikus zöldfelület-gazdálkodás: Az ökologikus zöldfelület-gazdálkodás célja a zöldfelületek hosszú 

távú fenntarthatósága, a természetes ökoszisztémák és biodiverzitás visszaállításával. A technológia az 

intenzív fenntartási igény helyett extenzív, alacsonyabb költségvonzatú és hosszútávon fenntartható, 

magasabb biológiai értékkel rendelkező zöldfelületeket eredményez. Tehát a cél, hogy a zöldfelületek a 

lehető legtöbb, legsokrétűbb ökoszisztéma szolgáltatást nyújtsák, a legkisebb fenntartási igény mellett. 

Anyagok körforgásban tartása: Javasolt az intenzívebb fenntartású és használatú területeken lecserélt, 

de még jó állapotban lévő köztéri berendezéseket felújítva a város más, köztéri berendezéssel kevésbé 

ellátott részeire kihelyezni, ehhez a zöldinfrastruktúra elemek katasztere is lehet irányadó. Burkolatok 

cseréjénél az elbontott, jó állapotú anyagok újrahasználata más területeken szintén ajánlott. Így 

költségkímélőbb módon, lépésenként is lehetséges az üres teresedések minőségi fejlesztése. 

A zöldfelületek fenntartási munkálatai során keletkező zöldhulladék szakszerű komposztálásával 

értékes szerves talajerő pótló anyag keletkezik, amely a zöldfelület gazdálkodás során felhasználható. 

A fák ifjításakor keletkező (ép, nem fertőzött) faanyag ledarálásával és mulcsként való felhasználásával 

a talaj kiszáradását és a növényágyak gyomosodását lehet költséghatékonyan megoldani. A lekaszált fű 

a Vadaspark lakóinak takarmányozását kiegészítheti. 

Tápanyag-utánpótlás: A zöldfelületeken a műtrágya használata szigorúan tilos! A talajélet élénkítésére 

szerves trágya, komposzt használata javasolt. Az adott területen képződött anyagok helyben 

kerüljenek felhasználásra (kaszálék helyben hagyása, nyesedék helyben ledarálása és mulcsként 

alkalmazása)! 

Öntözés: A belvárosi intenzív (I. kategóriájú) zöldfelületeinek rendszeres öntözését ivóvíz helyett az 

amúgy is magas talajvíz használatával javasolt megoldani. A talajvízkutas automata öntözőrendszerrel 

értékes ivóvíz takarítható meg és a rendszerint problémaként érzékelt magas talajvízállás előnnyé 

válhat. 

A város terültén (beleértve az Akcióterületet is) a termőhelynek megfelelő növényválasztás szükséges, 

melynek előnye, hogy a beállt növényzet nem igényel folyamatos öntözést! Öntözésre mindössze 

havária vagy aszály esetén kell sor kerüljön. 
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A technológia alkalmazása részeként a biológiai úton lebomló, emberi egészségre nem káros 

növényvédő szerek alkalmazása hozzájárul a lakosok egészségének védelméhez, valamint a biológiai 

sokféleség fennmaradásához, a talajvíz és a talajélet hosszú távú megőrzéséhez. 

Technológiák: A növénytelepítés, különösen a faültetés sok évre előre, hosszú távra szól, ezért nem 

mindegy, milyen módszerrel, körültekintéssel és anyagokkal végzik. A megfelelő méretű ültetőgödör 

és a megfelelő összetételű ültetőközeg biztosítja azt, hogy a gyökérzet megeredjen, a fát megtartja és 

tápanyaggal látja el. Csak annyi fa telepítése történjen meg, amennyinek az öntözését, gondozását az 

ültetéstől számított 3 évig biztosítani tudja a fenntartó! A fák telepítésénél a faültetési szabvány 

útmutatásait szigorúan be kell tartani! Meglévő fák környezetében építési munkát végezni csak a 

favédelmi szabvány szigorú betartásával lehet! Építési munkák során meglévő zöldinfrastruktúra 

elemek védelme kiemelten fontos! 

Fák, cserjék telepítésénél az ún. „natural look” legyen előnyben részesítve, így kevesebb metszésre, 

igazításra van szükség. Azonban ilyenkor kell „design clue”, amely jelzi a használó felé, hogy tudatos 

üzemeltetői döntés, nem a fenntartás hiánya miatt keletkezett az adott látvány. 

Az intenzív fenntartású, gyakori kaszálást igénylő gyepfelületek területe csak a feltétlenül szükséges 

méretű legyen! Helyettük javasolható talajtakarók alkalmazása intenzív kötésben és változatosan 

(biodiverz kiültetésben), vagy a dinamikus kiültetések (cserjék, évelők) alkalmazása! Ennek előnye az is, 

hogy nincs szükség lombgyűjtésre. 

Dinamikus vagy naturalisztikus kiültetések alkalmazásával tovább optimalizálhatjuk a zöldfelületek 

fenntartását. A biodiverz gyepgazdálkodás, a termőhely adottságainak megfelelő fajösszetételű 

ökoadekvát varvirágos rét vagy préri illetve évelő ültetés tömeges díszfűvel mind alternatívái a 

módszernek. Évi 1-2 kaszálással és a kaszálék helyben hagyásával kis gondozási igénnyel rendelkeznek. 

Az I. kategória intenzíven gondozott területein, a közintézmények környezetében indokolt az 

egynyáriak alkalmazása. Fenntartásuk azonban költséges és nem adnak egész évben talajborítást, ezért 

területük csak a feltétlenül szükséges nagyságot foglalja el! Javasolható még az egynyáriak magról 

vetése. Az ökológiai igények szerinti évelőalkalmazás hasonlóan dekoratív virágzó felületeket hoz létre, 

de hosszú távon kevesebb munka- és anyagi ráfordítást igényel a fenntartása. 

Az ökológiailag megfelelő habitus és esztétikus élmény eléréséhez szükséges az ökológiai szemlélettel 

való tervezés és fenntartás. Az ökológiai szemléletű tervezés során fontos a biodiverzitás növelése, 

hiszen a változatos, sokféle fajjal rendelkező területek sokkal kevésbé sérülékenyek, kevesebb 

fenntartást igényelnek, biológiailag igen értékesek, ellenállóak, és épp ezért nem utolsó sorban 

költségkímélőbbek is. Ennek alapja az adott területre jellemző, lehetőleg honos virágzó növényeknek 

való teret engedés, így többek között a virágos gyepek létrejöttének elősegítése, a kaszálás 

programozása és csökkentése, és a különböző növényfajok saját, ökológiai igényeihez való igazodással 

történő kiültetés. A természetszerű társulások szinte körülölelik a várost, ezekről véve a példát 

biztosak lehetünk benne, hogy jól választottunk. 

Az alternatív (biodiverz) gyepgazdálkodás a települési fenntartásban olyan innovatív és költségkímélő 

technológia lehet, mely a természetes növénytakaró biológiai, esztétikai értékeire épít. A település 

gyepfelületeinek újszerű fenntartási metódusa a füves területek költséges és ökológiai szempontból a 
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magyarországi klímát nehezen toleráló monokultúrát váltja fel a területre eredetileg jellemző, 

biológiailag sokféle, természetes növénytársulásokra. 

Az alternatív gyepgazdálkodás olyan területek biodiverzitásának növelésére alkalmas technológia, ahol 

funkcionális szempontból nem követelmény a növényzet alacsonyan tartása. A fenntartási költségeket 

az évi három-négyszeri kaszálás évi egy-két alkalomra szorításával lehet csökkenteni. A kevéssé 

frekventált, nehezen megközelíthető helyeken a természetes jellegű ökoszisztéma megtartása és 

megjelenése nem ütközik a területhasználattal, így alternatív gyepgazdálkodásra javasolható területek 

lehetnek a közlekedési zöldsávok, körforgalmak, meredek és nehezen fenntartható rézsűk, 

természetközeli parkrészletek. Viszont a biodiverz rétek megjelenése sokak számára idegenül hathat a 

városi környezetben a berögzült sztereotípiák miatt. A lakosság folyamatos informálása ezért 

elengedhetetlen a település fenntartási szokásainak megváltoztatása esetén. 

Forrás és javasolt irodalom: Pápai Veronika – Bíró Borbála: Ökologikus zöldfelületek városi alkalmazása 

(2016, Budapest) 

Munkagépek, eszközök: Az adott feladatnak megfelelő méretű, fogyasztású és jó állapotban lévő, 

megfelelően karbantartott és a területek között hatékonyan mozgatott-szállított géppark használata 

elengedhetetlen a gazdaságos üzemeltetés szempontjából. Az elektromos energiával működő gépek, 

eszközök alkalmazása erősen javasolt, mert kisebb levegő- és zajszennyezéssel jár a használatuk, mely 

különösen a terhelt belvárosi területeken jelentős. Töltésükre megújuló energia használatával is 

lehetőség van. (pl.: Főkert Zrt. átalakított elektromos golfautókkal végzi a fenntartási feladatainak egy 

részét.) Csak ott használjunk gépet, ahol kell! Extenzív fenntartású területen vagy külterületeken 

alternatív kaszálási mód lehet a birkák (vagy más élő állat) általi legeltetés, melynek további előnye a 

„beépített” talajjavítás, vagyis a terület szerves trágyázása. 

Környezetvédelmi Alap. A közterületek fenntartásáról szóló helyi rendeletben a Környezetvédelmi Alap 

bevételei elsősorban a növényzet rongálásának és a kivágandó fák pótlásának pénzbeli megváltásából 

származnak. Rendezvény céljára használatba vett zöldfelületek használati díjáról nincs információnk, 

azonban a helyreállítási kötelezettségen túl a használat díja szintén a Környezetvédelmi Alapot illetné 

meg. 

 

Jelen fejezet keretei nem teszik lehetővé a téma összefüggéseinek megfelelő kibontását. A téma 

részletes megismeréséhez javasolt a Green City akkreditációs képzés elvégzése! (A képzés javasolt a 

fenntartást, üzemeltetést koordináló személyzet számára: az Önkormányzat, ill. a Hatvani 

Városgondnokság és alvállalkozói számára.) 

Gazdaságossági számítások 

A zöldinfrastruktúra fejlesztés gazdaságosságának számítása összetett kérdéskör. A fák, növényi 

életközösségek telepítése mindig hosszú távra szól (fák esetében több száz évre!), értékük, ahogy 

ökoszisztéma szolgáltatásaik mennyisége is, évről évre nő. Tehát a mérleg egyik serpenyőjében a 

tervezésük, létrehozásuk és fenntartásuk költségei vannak, a másik serpenyőbe olyan adatok kerülnek, 

mint: megtakarítások, amelyek a zöldinfrastruktúra elem nélkül kiadások lennének (szivattyúzás, 

kárelhárítás, helyreállítás), a zöldinfrastruktúra elem által biztosított szolgáltatások (levegőminőség 
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javítása, klíma javítása, közérzet javítása stb.), illetve a zöldinfrastruktúra elem megléte miatt üzemelő 

gazdasági tevékenység (pl.: park melletti kávézó). 

A fenntarthatóság, ezen belül a zöldinfrastruktúra fenntarthatóságának fontos tényezője, hogy a 

település gazdasági és ökológiai lehetőségeit együttesen figyelembe véve létesüljön. A meglévő 

zöldfelületek, zöldinfrastruktúra elemek üzemeltetési technológiáit (emberi és tárgyi erőforrásait) és 

azok költségeit naprakész módon nyilvántartva lehetőség van a zöldfelület-gazdálkodás hosszú távú 

tervezésére. 

Az új zöldfelületek létesítésekor nemcsak a kivitelezés és megvalósítás költségeit, hanem a fenntartás, 

gondozás költségeit is bele kell építeni a büdzsébe, különös tekintettel az első 3 évre, amikor a 

telepített fák és cserjék biztos megeredése érdekében több odafigyelés, víz és metszés szükséges. Ha 

ez nem történik meg, kárba vész a zöldfelület létesítésére fordított idő, energia, pénz. 

A zöldfelület hosszú távú életképessége azon is múlik, hogy a benne található fajok képesek-e 

életközösséget alkotni. A városi monokultúrák: az egy vagy nagyon kevés fajból álló tömeges 

kiültetések sérülékenyek, könnyen elpusztíthatja őket egy-egy kártevő vagy fertőzés. Ezzel szemben a 

változatos összetételű, hasonló ökológiai igényű fajokból létrehozott társulások ellenállóbbak, 

könnyebben regenerálódnak. Olyan állatfajoknak is élőhelyet nyújtanak, amelyek segítenek a kártevők 

elleni védekezésben (rovarok, madarak stb.). Mindez a fenntartás költséghatékonyságát is 

eredményezi. 

Fontos, hogy a város rendelkezzen külön a zöldinfrastruktúra fejlesztés és fenntartás számára 

elkülönített kerettel. Ez Hatvanban a Környezetvédelmi Alap. Ésszerű és lakosság-barát gyarapítása és 

felhasználása minden hatvani lakos érdeke. A társadalmasítási akciók, programok illetve a vállalatok 

társadalmi szerepvállalásának ösztönzése során a Környezetvédelmi Alapba érkező felajánlásoknál 

kihangsúlyozandó Hatvan jelmondata: a hozzájárulások „a jövőnk örökségé”-t támogatják. 
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Zöldinfrastruktúra projektek költsége és megtérülése európai projektekben 

 

Hohlgrabenacher lakópark, Stuttgart, Németország11 

A Hohlgrabenacher lakóparki fejlesztés egy olyan 16,7 ha területen álló fejlesztés, mely 265 családi 

házból 9 apartman tömbből áll. A tervezési célok egyik legfontosabbika volt, hogy jelentős kivitelezési 

és működési költségben is realizálható megtakarításokat érjenek el a zápor-csapadékvíz kezelés 

területén.  A projekt a záporvíz problémát csapadék elvezető csatornahálózat bővítése nélkül oldja meg, 

mégpedig a Zöldinfrastruktúra részét képező ú.n. Természet Alapú Megoldásokkal. Ezen csomag fő 

részeit a zöld tetők, ciszternák, felszíni esőkertek és vízáteresztő burkolatok képezik. 

Beruházási költségek:   

Hagyományos záporvíz elvezetési (csatornahálózat bővítés) beruházási költség:       € 938,000 

A decentralizált, Természet Alapú Megoldás beruházási költsége (mindössze 57%!): € 532,900 (!) 

Működési költségek: 

A hagyományos rendszer nem használatából származó éves megtakarítás: € 25,680 

Megtakarítások: 

Az egyszeri (beruházási ktg.) megtakarítás:     € 405,100(!) 

30 év alatti kumulált megtakarítás:      € 1,175,500(!)       

A Zöldinfrastruktúrával való átgondolt tervezés tehát számottevő konkrét anyagi megtakarításokban is 

realizálódik! 

A fentieken túl a fejlesztés a Természet Alapú Megoldások révén automatikus zöldfelület mennyiségi 

és minőségi növekedést is eredményezett, így egészségügyi, rekreációs, környezeti előnyök egész 

tárházát is megnyerték a fenti konkrét összegen felül!                                                                       

A projekt sikere többek között az alábbi tényeknek köszönhető: 

Egyetlen fa szolgáltatásai:12 

▪ Egy 50 éves fa 50 kg oxigént termel és 68,75 kg CO2-t dolgoz fel egy vegetációs időszakban 

▪ Egy 50 éves fa kapacitása 405 kg szennyezés kiszűrése 1 év alatt, egy 40 éves erdő 

hektáronként évente 70 tonna szennyező anyagot képes kiszűrni a levegőből!!! 

▪ Egy 50 éves fa évi 4230 liter, az 4,2 m3 vizet párologtat el!!! 

 

 

 

                                                           
11 forrás: Michelle de Roo: The Green City Guidelines (2011) 
12 forrás: Radó Dezső: A fák környezeti haszna 
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Ezen tényeket fordította le gazdasági nyelvre Kim Sorvig és J. William Thompson: 

A tájépítészeti fásítás költség és érték összehasonlítás13 

A fa telepítéssel kapcsolatos költségek: 

▪ faiskolai anyag beszerzése, 18cm tözskörméretig, 1 db: $25-750 

▪ ültetési és eredésig történő ápolási költség, 1db fa: $75-3000 (CTLA adat) 

▪ éves fenntartási ktg, 1 db fa:    $0-75 

▪ túlkoros fa extra költsége:    $955-5,725 

Egy fa szolgáltatásai értékben 

▪ oxygén termelés, 1 db koros fa:    $32,000 (Michigen Forestry) 

▪ Légszennyezés szűrés, 1db koros fa:   $62,000 (Michigen Forestry) 

▪ Vízciklus szabályozás és víztisztítás, 1db koros fa: $37,500 (Michigen Forestry) 

▪ Erózió kontrol, 1 db koros fa:    $32,000 (Michigen Forestry) 

▪ Energia megtakarítás (épület hűtés fűtés) 50 év:  $26,000 (Michigen Forestry) 

Csak a fenti szolgáltatások összesen:    $189,500 (54,000,000 Ft !!!) 

A fák és a kísérő növények bekerülési és telepítési költségük megfizethetetlenül sokszorosát szolgáltatják 

életük során. A Zöldinfrastruktúra a legjobb települési befektetés! 

 

36. ábra: Egyetlen fa szolgáltatásai eszközökben kifejezve 

További példák megvalósult zöldinfrastruktúra projektekre: 

▪ „Városi természet” kialakítása Nijmegen város Lindenholt kerületében (Hollandia) – A tervezési 

területen megvalósult projekt tényleges költségeit két másik forgatókönyv változattal 

hasonlították össze: szürke infrastruktúra megvalósítása (a teljes terület leburkolása) és 

zöldinfrastruktúra megvalósítása (a terület beültetése fákkal). Ezen lehetséges változatok 

bekerülési és üzemeltetési költségeinek kiszámítása mellett megbecsülték és pénzben 

kifejezett értékkel látták el a NOx és PM okozta egészségügyi vonzatokat, a zajhatást, a 

vízkárok lehetőségét, a víz tisztítás költségét, a környezet használati és rekreációs értékét, a 

helyi klímára gyakorolt hatást, a szélvédelem jelentette villamos energia megtakarítást, 

valamint az utazási idő változását és a karbon megkötést. A szürke változat 275 millió eurós 

veszteségével szemben a zöldinfrastruktúra változat 230 millió eurós nyereséget mutatott. 

                                                           
13 forrás: Sustainable Landscape COnstruction,Thompson and Sorwig, 2008, IslandPress, USA 
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▪ Malmö Ekostaden városrész megújítása zöldinfrastruktúrával ötvözve – A komplex városrész 

rehabilitációban központi elem volt a fenntartható városi csapadékvíz kezelés megvalósítása, 

melynek következtében a csapadékvíz elfolyás a felére csökkent és 50%-kal nőtt a biológiai 

sokféleség (a zöldtetők madarak és rovarok élőhelyévé váltak, a nyílt záporvíz-kezelő rendszer 

a helyi növényfajok számára kedvező élettérré vált). Javult a városkép és a városrész híre, 

megítélése is. 20%-kal kevesebb lett a környezetterhelés a megelőző állapothoz képest. A 

területen a munkanélküliség 30%-ról 6%-ra csökkent. A bérlemények ritkábban cserélnek 

gazdát (50%-kal). 

▪ Bázel, zöldtető szabályozás – Bázel rendelkezik Európában a legtöbb zöldtetővel. A komplex, 

támogatási rendszerrel összekapcsolt zöldtető létesítés eredményeként a zöldtetőkön 

veszélyeztetett gerinctelen fajok találtak védett élőhelyre; évi 4 illetve 3,1 GWh 

villamosenergia megtakarítás keletkezett; a zöldtető építő (anyag forgalmazás, kivitelezés) 

cégek bevétele megnőtt. Bázel világhírét a zöldtetők is erősítik. 

 

Tervezésbe való integráció 

Az Európai Bizottság által javasolt zöldinfrastruktúra tervezési rendszernek fontos része a települési 

tervezésbe való illesztés. A ZIFFA által megfogalmazott pilléreket át kell emelni a Teleülésfejlesztési 

Koncepcióba, ill. Integrált Településfejlesztési Stratégiába, valamint a konkrét javaslatokat be kell 

emelni a Helyi Építési Szabályzatba. Nagyon fontos beépíteni a helyi települési dokumentumokba, 

hogy új pályázat, projekt, beruházás, fejlesztés során kötelezően figyelembe kell venni a ZIFFA által 

megfogalmazott javaslatokat és a megvalósuló fejlesztés során kötelező betartani az itt leírtakat. Az 

integrációt segíti a fejlesztésekre kötelezően előírandó Green City akkreditáció. 

Az arculati stratégiában megfogalmazott előírásokat össze kell dolgozni a Települési Arculati 

Kézikönyvvel. 

Társadalmasítási eszközök 

Mindenképpen javasolt a lakosság informálása egyrészt a települési szintű zöldinfrastruktúra 

fejlesztésekről (pl. Zöld Gyűrű kialakítása, szükségessége és előnyei, térinformatikai rendszer és 

használata), valamint javasolt a lakosság informálása a magánkerti szintű zöldinfrastruktúra 

beavatkozások jellegéről, előnyeiről, kialakítás módjairól. 

 

Települési szintű zöldinfrastruktúra fejlesztés esetén: 

▪ lakossági fórum (tervezés kezdeti szakaszában, ne csak a kész elképzelést lássa a lakosság) 

▪ helyi fórumokon való megjelenés (nyomtatott újság, lap, internet, facebook, stb.) 

▪ ötletpályázatok részmegoldások kialakítására (pl. Zöld Gyűrű rekreációs pontjai) 

▪ közösségi/részvételi tervezés, kivitelezés és fenntartás (pl. mini parkoknál) 

▪ közösségi részvétellel faültetés, virág telepítés (pl. esőkertek évelő ágyásai) 

▪ városi buli-piknik, mint évenkénti települési „zöld” fesztivál 

▪ gyerekek születése alkalmával faültetéshez helyszín biztosítása pl.: a Zöld Magban (pl. Közös 

Jövőnk Ligete) 
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Magánkerti szintű információ, tájékoztatás, támogatás: 

▪ Élőkert kiadvány-képzés 

▪ lakosság környezettudatosságának erősítése, pályázatok indítása (pl. legszebb esőkert, 

legzöldebb vendéglátó terasz) 

▪ esőkertek kialakítása: lakossági SUDS kézikönyv (sustainable urban drainage system) 

▪ esővízgyűjtő edények kiosztása (komposztáláshoz hasonlóan) 

 

Javasolt az iparterületen működő cégeket megkeresni és bevonni a települési zöldinfrastruktúra 

hálózat kiépítésébe. A nagyvállalatok környezeti vállalás keretén belül erdősítés, fásítás 

szponzorálásában részt tudnak venni (pl. Bosch-liget, Decathlon-pagony, Horváth Rudolf rengeteg, 

stb.). 

Javasolt a helyiben működő környezetvédelmi, ill. „zöld” szemléletű civil szervezeteket felkeresni, és 

vizsgálni lehetőségét, hogy az adott szervezet(ek) milyen módon tudnak részt venni a 

zöldinfrastruktúra fejlesztésében és fenntartásában.  

 

Monitoring rendszer kidolgozása, fejlesztése 

A ZIFFA egyik fontos alapját a települési zöldinfrastruktúra kataszter képezi, mely a város 

zöldinfrastruktúra elemeinek, illetve az akcióterület fáinak, zöldfelületi és műszaki berendezéseinek 

felméréséből és értékeléséből, s ezek digitális adatállományaiból áll össze. A kataszter digitális térképi 

állományhoz való illesztése külön megbízás keretében, de szintén e projekten belül készül. A leendő 

térinformatikai adatbázis lehetővé teszi a teljes település zöldinfrastruktúra elemeinek áttekintését, 

különböző állapotbeli jellemzők szerinti szűrését, listázását, s ezek alapján a fenntartás és fejlesztés 

tervezését. 

Az akcióterület részletes katasztere a Radó-féle fa- és zöldfelület értékszámítási módszert alkalmazva 

(adatbázisba eleve beépítve) alkalmas az egyes fák és élő növényi parkelemek (gyep, cserje, sövény, 

rózsa, egynyári és évelő ágyások) értékének forintosítására, így lehetővé teszi az érték alapú 

pótlásukat. 

A ZIFFA keretében kataszterezett zöldinfrastruktúra elemek ilyen mélységű felmérése egy hosszú távra 

ütemezett felmérési-kataszterezési folyamat részeként folytatható, s a már elkészült térinformatikai 

adatbázis az új adatokkal bővíthető, így lehetővé téve egy jövőbeni, teljes településre kiterjedő 

zöldinfrastruktúra elem értékkataszter létrehozását is. Az ütemezést a rendelkezésre álló forráskeret 

tükrében több évre előre lebontva, prioritás területek szerint a városi Főkertész határozza meg. Az 

újonnan felmért zöldinfrastruktúra elemek a térinformatikai rendszer éves karbantartása során 

kerülnek a térképi és adatbázis rendszerbe. A zöldinfrastruktúra elemek változásairól az évenként 

elvégzendő változás vezetést (frissítést) úgy kell megtenni, hogy a korábbi állapot, állapotok is 

megmaradjanak és lekérdezhetők, megtekinthetők legyenek. Az adatbázis közvetlen lekérdezése az 

irodai adatbázis-kezelő segítségével, csak a hivatalban lehetséges. 

A térinformatikai rendszer nyilvános internetes eléréssel rendelkezik, mely mobiltelefonon is 

megjeleníthető. A katasztert ilyen formán bárki, így a lakosság, vagy a közterület felügyelet ellenőre is 
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megtekintheti, az egyes elemeken végzett fenntartási munkákat követheti, a térképen leolvasható 

egyedi azonosítóra hivatkozva felhívhatja a fenntartó/üzemeltető figyelmét a területen tapasztalt 

anomáliákra (rongálás, állapotváltozás, illegális hulladéklerakás), egyes ápolási munkák 

szükségességére is. Ennek továbbítása történhet az erre a célra létrehozott email címre, vagy a helyi 

városvédő Facebook csoport fórumára is, lehetőség szerint digitális fotóval együtt. 

A városi zöldinfrastruktúra monitorozása (nyomon követése) ennek a térinformatikai rendszernek a 

segítségével valósul meg. A webes elérés arra motiválja a város lakóit, hogy mint a zöldinfrastruktúra 

szolgáltatásainak igénybe vevői, ők is aktívan vegyenek részt az elemek és változásaik figyelemmel 

kísérésében. Ez akár segíthet „gazdát” találni a jelenleg még gazdátlan, kevésbé fenntartott 

zöldinfrastruktúra elemeknek, melyre közösségi akciók, programok fűzhetők. 

 

A pillérekhez kapcsolódóan a következő indikátorok változását kell nyomon követni: 

1. VÍZKÖRFORGÁS FEJLESZTÉS 

a. ZÖLD ESERNYŐ: 

• zöldtető (m2) 

• zöldhomlokzat (m2) 

• telepített fasor (fa db) 

• telepített városi erdő, parknövényzet (fa db, cserje m2) 

b. ESŐKERTEK VÁROSA: 

• burkolt felület csökkenés (m2) 

• vízáteresztő burkolat építés (m2) 

• esőkert építése (befogadható vízmennyiség m3) 

• esőkert telepítése (évelő és cserje m2, párologtató fa telepítése db) 

2. ÖKO ZAGYVA 

a. Biodiverz vízpart 

• biodiverz kaszálású terület (m2) 

b. Zagyva mindenkié 

• rekreációs pont építése (m2) 

c. Csörsz kifli 

• elkerülő meder építése (ha) 

d. meder revitalizáció 

• revitalizált folyómeder (fkm) 

3. ZÖLD VÉDELEM: „VÉDERDŐ” PROGRAM 

a. Zöld Gyűrű 

• ültetett fa (db) 

• telepített erdő (m2) 

b. Északi zöld zóna 

• telepített fa (db) 

• telepített erdő (m2) 

• gyümölcsös területhasználatba vont terület (ha) 

• szőlőművelés területhasználatba vont terület (ha) 

c. Déli zöld zóna 
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• telepített fa (db) 

• telepített erdő (m2) 

• gyümölcsös területhasználatba vont terület (ha) 

d. Mezővédő fásítás 

• mezővédő fásítás telepítése (m2) 

4. HATVANI ZÖLD MAG 

a. Városi ártéri park 

• park létesítése (ha) 

b. Természetközeli ártéri park 

• park létesítése (ha) 

c. Cukor park 

• park létesítése (ha) 

• természetközeli vízfelszín létesítése vagy rehabilitálása (m2) 

• kerékpáros és gyalogos útvonal építése (fm) 

5. ÉRRENDSZER: ÖSSZEFÜGGŐ FOLYTONOS ZÖLD ÉS KÉK HÁLÓZAT 

a. Összekötő vonalas elemek 

• belterületi fasor (fm) 

• külterületi fasor, útfásítás (km) 

• revitalizált folyó, patak meder (fm) 

• erdősáv (km) 

b. Tömeges elemek 

• meglévő park felújítása, szolgáltatás bővítése (park m2 és ökológiai 

szolgáltatás db) 

• meglévő park növényzetének bővítése (fa db, cserje és évelő m2, ökológiai 

szolgáltatás db) 

• új min. 5 szolgáltatást nyújtó park építése (ha) 

• új esőkert építése (befogadható vízmennyiség m3) 

• új esőkerti növényzet telepítése (fa db, cserje és évelő m2) 

6. INTEGRÁLT MEGOLDÁSOK PILLÉREK ÖSSZEKAPCSOLÁSÁRA 

• zöldfelületi beruházás (projekt db) 

• zöldfelületi fejlesztés nem zöldfelületi beruházások során (beruházás db) 

 

A stratégiai célokhoz kapcsolódóan az adatok összegzésre kell kerüljenek: 

1. Faállomány növelése: cél a település erdősültségét a meglévő 5,8%-ról 23% fölé emelni. Ehhez 

a telepített kül- és belterületi erdők összeségének változását kell nyomon követni. A pillérek 

részpontjaihoz illeszkedő erdőtelepítések teljes területi összegét kell rögzíteni. 

2. Vízciklus optimalizálás részeként rögzíteni szükséges 

a. az épített zöldtetők összes felületének összegét 

b. belterületi fatelepítések összes darabszámát 

c. esőkertek létesítését mind magánterületi, mind közterületi vonatkozásban. 

Rögzítendő a visszatartott víz teljes mennyisége (m3) 

d. víz át nem eresztő burkolatok teljes felületének mennyiségét belterületen (m2) 
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e. vízáteresztő burkolatok teljes felületének mennyiségét belterületen (m2) 

3. Összekapcsoltság: 

a. vonalas elemként rögzítendő a kül- és belterületi fasorok, utcafásítások, erdősávok 

teljes hossza (km) 

b. tömeges elemként rögzítendő a közhasználatú, rekreációs szolgáltatást és min.5 db 

ökológiai szolgáltatást nyújtó zöldterület (park, mini park, közkert, stb.) teljes területe 

(ha) 

 

ZIFFA további fejlesztési irányok: 

A jelen dokumentumban megfogalmazott beavatkozások megvalósítása, az elvek átültetése a 

mindennapi gyakorlatba folyamatos feladat a város részéről. Ennek érdekében a ZIFFA dokumentuma 

és megvalósítása további fejlesztést és tovább tervezést igényel. 

A ZIFFA fejlesztésének fő irányai: 

1. ADATOK rögzítése: 

a. meglévő adatok folyamatos rögzítése (monitoring) 

b. jelen dokumentum készítésekor még hiányzó adatok összegyűjtése és folyamatos 

nyomon követése: 

i. hősziget monitoring 

ii. vízminőség monitoring (meglévő vízminőség monitoring visszacsatolása az 

esőkertek szempontjából) 

iii. települési széltérkép 

iv. települési zajtérkép 

v. lapostetőkre és zöldtetőkre vonatkozó adatok 

vi. burkoltságra vonatkozó adatok, vízáteresztő és víz át nem eresztő burkolatok 

aránya 

vii. digitális közműtérkép – fatelepítések szempontjából fontos a könnyen 

kezelhető és naprakész közmű hálózat térképe! 

viii. légifotó állomány – kötelező fatelepítések és zöldfelületi minimumok 

megtartásának vizsgálatához 

ix. barnamező területek talajvizsgálata, növényzeti tisztítási, rehabilitálási 

lehetőségek vizsgálata (fitoremediáció) 

c. TELEPÜLÉSI FAKATASZTER KÉSZÍTÉSE 

d. Részletes kataszter készítése minden zöldinfrastruktúra elemre 

2. További mellékletek és segédanyagok készítése a beavatkozások megvalósíthatóságának 

könnyítése érdekében, mind a tervezés, kivitelezés és fenntartás vonatkozásában 

a.  fenntartási tervek kidolgozása 

b. Élőkert kiadvány Hatvani adaptációja 

c. Lakossági esőkert kiadvány 

d. ZIFFA kivonat készítése lakosság számára 

3. ZIFFA megvalósulás érdekében: 

a. minta projektek megtervezése 
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b. Green City akkreditációs képzés önkormányzati koordináló szervek részére, valamint a 

zöldfelületi tervezők, kivitelezők és fenntartók számára 

Nagyon fontos a zöldinfrastruktúra adatok folyamatos aktualizálása, frissítése: 

▪ évenkénti statisztika, kimutatás készítése: zöldfelület fejlesztésekről, üzemeltetési adatokról, 

használattal kapcsolatos adatok (szokások, kedveltség, bevétel stb.) megjelenítése (excel) 

▪ a webes/mobiltelefonos felület lakossági felhasználásának fejlesztése – fotó, megjegyzés, 

leírás  
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37. ábra: Elérni kívánt zöldinfrastruktúra szerkezet „zöld” és „kék” elemeinek hálózata 
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Összefoglalás 
Napjainkban sajnos egyre sokasodnak a településekre nehezedő terhek, többek között a csökkenő 

anyagi források, időjárási szélsőségek, településklíma szélsőségei, városi árvizek, munkahely teremtés 

és népesség megtartás feladatai, légszennyezés hatásaival kell szembesülnie a települések 

vezetésének. 

Ezen kihívásokra átfogó, integrált megoldást nyújt a városi zöldinfrastruktúra fejlesztése, amely 

hozzájárul a klímavédelemhez és a hatékony, kiszámítható erőforrás-gazdálkodáshoz. Aktív teret 

biztosít a társadalmi részvételre, a választópolgárok bizalmának erősítésére. Rekreációs, kikapcsolódási 

lehetőségeket biztosít, hozzájárul a település lakóinak fizikai és mentális egészségének javulásához. 

Mindezzel vonzóvá teszi a települési környezetet és erősíti a polgárok kötődését, a népesség 

megtartását. Ez a komplex, rugalmas, fenntartható rendszer tehát ökológiai, társadalmi és gazdasági 

előnyöket is hordoz, a zöldinfrastruktúra hálózat ingyenes ökológiai szolgáltatásokat nyújt. 

Az ökológiai szolgáltatások tér- és időbeli optimalizálására Hatvan városában a következő stratégiai 

lépések szükségesek: 

1. Faállomány növelése 

2. Vízciklus optimalizálása 

3. Összekapcsoltság megteremtése 

A célok elérésének érdekében hat pillért határoztunk meg, HATVAN HAT PILLÉRE: 

1. Vízkörforgás fejlesztés: Zöld Esernyő, Esőkertek Városa 

2. Öko Zagyva 

3. Zöld Védelem: Véderdő Program 

4. Hatvani Zöld Mag 

5. Érrendszer 

6. Integrált megoldások pillérek összekapcsolására 

 

Zöldinfrastruktúra stratégia fejlesztési célja: 1. FAÁLLOMÁNY NÖVELÉSE 
Zöldinfrastruktúra stratégia fejlesztési célja: 2. VÍZCIKLUS OPTIMALIZÁLÁS 

Zöldinfrastruktúra stratégia fejlesztési célja: 3. ÖSSZEKAPCSOLTÁSG 
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A pillérek zöldinfrastruktúra multifunkcionalitására alapoznak, a hálózat egységes egészként reagál a 

települési problémákra, csupán a pillérek beavatkozásaiban a hangsúly tolódik el a fejlesztési 

részterületnek megfelelően. 

Ugyanakkor kifejezetten zöld fejlesztésekre korlátozottan áll rendelkezésre pályázat vagy egyéb forrás. 

Jellemzően egyéb, szürke vagy piros infrastrukturális fejlesztésekre, illetve turisztikai, kulturális, 

oktatási beruházásokra lesz lehetőség a jövőben pályázni, forrást szerezni. Ezért a zöldinfrastruktúra 

hálózat kiépítése részekben tud megvalósulni, a megnevezett egyéb beruházásokhoz kapcsolódóan. 

A kitűzött célok megvalósulásával a fenntarthatóan működő, széles körű 

ökológiai szolgáltatásokat nyújtó zöldinfrastruktúra hálózat által megalkotott 

kereten belül Hatvan növekedési tengelyek csomópontjában elhelyezkedő 

hálózati középpont: Hatvan vendégszerető, élhető, virágos, vonzó minta-város! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


