
4. A KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIAI CÉLJAI 



4.1. NÉPESSÉG ÉS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 

· A kistérség és települései népességmegtartó erejének fokozása. 
· Élhető kistérség és élhető települések megteremtése, amely letelepedésre és 

gyermekvállalásra ösztönzi a fiatalokat. 
· A kistérségi központ urbanizálása 
· A Kis-Zagyva völgye településeinek integrálása a kistérség összefüggő 

településhálózatába 
· Az elvándorlás csökkenésének elősegítése. 
· Elő kell segíteni, hogy a közép- vagy felsőfokú végzettséget szerző fiatalok minél 

nagyobb hányada térjen vissza és telepedjen le tanulmányai elvégzése után a 
kistérségben. 

· A népességfogyás és öregedés tendenciájának megállítása a falvakban, a 
népességszám növelése Bátonyterenyén. 

· A roma népesség integrálása szociális foglalkoztatási programokkal, munkahelyek 
teremtésével, a fiatal roma népesség oktatásával, ami kiegészülhet kézműves 
szakmai képzéssel is. 

4.2. KÖZLEKEDÉS ÉS INFRASTRUKTÚRA 

· A kistérség jobb bekapcsolása az ország gazdasági vérkeringésébe a 21. számú 
főút fejlesztésével. 

· A kistérség jobb bekapcsolása az ország gazdasági vérkeringésébe a 
Bátonyterenyén áthaladó Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal fejlesztésével. 

· A külső és belső kapcsolathiányok megszüntetése a közvetlen közúti kapcsolatok 
megépítésével, egyrészt a Mátra és az Egri kistérség felé, másrészt a Kis-Zagyva 
völgyén keresztül a Szécsényi kistérség és a világörökségbe tartozó Hollókő felé. 

· A 23. sz. főút tervezett fejlesztésének megvalósításával Bátonyterenye központi 
fekvésű beépítetlen részei városszerkezeti pozíciójának javítása, más 
településrészek, illetve települések tehermentesítése. 

· A hiányzó kerékpárút-hálózat megépítése. 
· A kistérség belső úthálózatának felújítása, fejlesztése. 

4.3. KÖRNYEZET-, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM 

· Bátonyterenye városközpontjának rehabilitációja és fejlesztése 
· A települések építészeti örökségének integrált védelme településrehabilitációs, 

illetve falumegújítási projektek megvalósításával. 
· A mezőgazdasági termőterületek megtartása. 
· A mezőgazdasági területek és erdők tájrehabilitációja. 
· Erdei turistautak felújítása. 

4.4. GAZDASÁG FEJLESZTÉSE 

· A kistérség felzárkóztatása a kistérségi fejlesztési társulás és a települési 
önkormányzatok aktív szerepvállalásával, összehangolt operatív fejlesztési 
tevékenységével, kiaknázva a pályázati források integrált felhasználásában, 
valamint a köz- és magánszféra együttműködésében rejlő lehetőségeket. 

· A munkanélküliség csökkentése 



· Ipari munkahelyek teremtése, illetve megőrzése Bátonyterenyén, Mátranovákon, 
Mátraterenyén és Mátramindszenten. 

· A mezőgazdaság fejlesztése a gondozott mezőgazdasági területek megtartása, és 
a felesleges parlag területek megszüntetése érdekében. 

· A logisztikai, kereskedelmi, szolgáltatási és vendéglátói tevékenység fejlesztése 
Bátonyterenyén. 

· Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási háttéripar teremtése Bátonyterenyén. 
· Az építészeti örökség hasznosítása az idegenforgalom fejlesztése érdekében. 
· Az idegenforgalom fejlesztése a kulturális és természeti örökség valorizálásával. 
· Idegenforgalmi fejlesztések megvalósítása Bátonyterenyén, Szorospatakon, 

Szúpatakon, Dorogházán, Szuhán, Mátraalmáson, Mátramindszenten, 
Mátraverebélyen, Szentkúton, Sámsonházán, Mátranovákon, Nemtiben, 
Mátraterenyén, Márkházán, Lucfalván, Kisbárkányban. 

· Kereskedelem, szolgáltatás és vendéglátás fejlesztése a falvakban. 
· Az idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztése. 
· Az idegenforgalom és a kistérségben eltöltött vendégéjszakák számának 

növelése. 
· A tartós munkanélküli, alacsony képzettségi szintű hátrányos helyzetű rétegek 

társadalmi integrálása a kistérségi operatív településfejlesztésbe és 
településrehabilitációba, illetve a településfenntartásba illeszkedő foglalkoztatási 
programokkal. 

 


