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Tisztelt Közgyűlés! 

 

A 2014-2020-as fejlesztési ciklusra való tervezési felkészülés jegyében a testület az idei 

évben számos alkalommal tárgyalt a megyei önkormányzat nemzeti és a területi szintű 

tervezéssel összefüggő feladatairól szóló előterjesztéseket. Ennek sorában már több 

alkalommal is tájékoztatást adtam a megyei területfejlesztési koncepció előkészítéséről, a 

tervezési munka folyamatáról, a megtett intézkedésekről.  

A közgyűlés szeptemberi ülésén ismertetettek szerint egy külső szakértő és az ágazatonként, 

szakterületenként kijelölt szakemberek bevonásával a megyei főjegyző, a Nógrádi Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft., valamint a Hivatal munkatársai összeállították a megyei 

területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkaanyagát, amely az előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képezi. A dokumentum előzetes egyeztetés céljából a Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 

továbbá minőségbiztosítási szempontok vizsgálata tekintetében a NORDA Észak-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2012. 

október 15-én megküldésre került.  

A közgyűlés a 73/2012. (IX. 27.) Kgy. határozat 5. pontjában úgy döntött, hogy felkéri a 

Területfejlesztési Bizottságot arra, hogy az elkészült területfejlesztési dokumentum-

tervezeteket – saját feladat- és hatáskörében eljárva – szükség szerint véleményezze, indokolt 

esetben azok kiegészítésére tegyen javaslatot, határozzon meg további elvárásokat, majd a 

közgyűlés ülésére terjessze be. 

A fentiek alapján a Területfejlesztési Bizottság a 2012. október 30-ai ülésén tárgyalta Nógrád 

Megye Területfejlesztési Koncepciója helyzetfeltáró munkaanyagát. A Bizottsági ülést 

megelőzően megérkezett a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzetgazdasági Tervezési 

Hivatal észrevétele, javaslata, továbbá a NORDA is megküldte minőségbiztosítási 

szempontból összeállított véleményét. Ezen javaslatok az előterjesztés 2. sz. mellékleteként 

csatolásra kerültek. A koncepció készítéséhez létrehozott szakmai munkacsoport ezen 

vélemények áttekintését, a dokumentumba történő feldolgozását, a szükséges módosításokat 

folyamatosan végzi. 

Mint ahogy a közgyűlés szeptemberi ülésén is számot adtam, a koncepciókészítés jogszabályi 

hátterét rögzítő 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 13. § (1) 
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pontja szerint „a területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásának része az 

állampolgárok, a tervezéssel érintett területen működő érdekképviseletek, társadalmi 

szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező partnerségi terv”. A 

partnerségi terv a tervezés folyamatában meghatározza a bevonandó célcsoportot, valamint az 

egyes tervezési elemekhez és fázisokhoz kapcsolódó bevonás tervezett eszközeit és részvételi 

formáit, illetve a bevonás célját. A társadalmasítási feladat eredményes és hatékony ellátása 

érdekében előkészítésre került a partnerségi terv, amely a határozati javaslat mellékletét 

képezi. A partnerség megteremtése érdekében a települési önkormányzatok, a civil partnerek, 

a térség területfejlesztési szereplői, a vállalkozások, a gazdasági, társadalmi élet meghatározó 

szereplői részére a koncepció munkaanyaga megküldésre került, továbbá a megyei 

önkormányzat honlapján megjelenítésre került. A gazdaság és társadalom minél szélesebb 

köréből a szaktudás, igények, elvárások, szükségletek, információk, javaslatok és vélemények 

becsatornázása mind a tervezési, mind az egyeztetési fázisban elengedhetetlen. Ezen 

vélemények, észrevételek, javaslatok feldolgozását a területfejlesztési szakemberek 

folyamatosan ellátják, a munkaanyagba történő bedolgozásáról gondoskodnak. 

A fentieken túl a három szomszédos megyei önkormányzattal is kezdeményeztük a kapcsolat 

felvételét abból a célból, hogy közös munkavégzés keretein belül lehessen meghatározni és 

egyidejűleg sorra venni azokat a tárgyköröket, melyek az elkövetkező időszakban közös 

gondolkodást és tervezést igényelhetnek. Kezdeményezésünk eredményeként az Észak-

magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2012. október 18-ai ülésén 

napirendjére is tűzte a megyei önkormányzatok (Borsod-Abaúj-Zemplén-, Heves-, és Nógrád 

megye) közötti együttműködés és koordináció elősegítésének megvitatását. 2012. október 24-

én Egerben a három megyei főjegyző és a területfejlesztési munkatársak részvételével újabb 

szakmai egyeztetésre került sor. Megkeresésünkre Pest Megye Önkormányzata részéről is 

olyan választ kaptunk, hogy a kapcsolódási pontok meghatározásához, az egyes tervekben 

történő szerepeltetéshez szükségét látják az egyeztetéseknek. A szakmai egyeztetések 

lefolytatására a későbbiekben kerülhet sor. 

A Kormányrendelet 12. § (4) bekezdése alapján a területfejlesztési koncepció elfogadására 

jogosult megyei önkormányzatnak dönteni kell arról, hogy az előkészítő fázis elkészült 

munkarészei megfelelnek-e a további tervezés alapjául. A fentiekben ismertetett előzmények 

alapján javaslom, hogy a közgyűlés hozza meg döntését arra vonatkozóan, hogy az eddig 

elkészült helyzetfeltáró munkaanyag a további tervezés alapjául szolgálhat. 



4 
 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalására és 

elfogadására. 

 

Salgótarján, 2012. november 7. 
 
Becsó Zsolt 

HATÁROZATI JAVASLAT 

a Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró munkaanyagáról 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Területfejlesztési 

Koncepció helyzetfeltáró munkaanyagáról szóló előterjesztést jóváhagyólag tudomásul 

veszi. 

2. A testület kinyilvánítja, hogy a Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció eddig 

elkészült helyzetfeltáró munkaanyaga megfelelő, a további tervezés alapjául 

szolgálhat. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a szaktárcák, a NORDA 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., a 

közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága, valamint az egyéb véleményezők által 

megfogalmazott – szakmailag megalapozott és a megye érdekeit (is) szolgáló – 

javaslatok, észrevételek dokumentumon történő átvezetéséről folyamatosan 

gondoskodjanak. 

Határidő: haladéktalanul, illetve folyamatosan 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

   dr. Barta László, megyei főjegyző 

 

3. A közgyűlés Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának Partnerségi Tervét – jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. A testület utasítja elnökét és a 

főjegyzőt, hogy a Tervben foglaltak megvalósítása érdekében gondoskodjanak a 

szükséges intézkedések megtételéről. 

Határidő: haladéktalanul, illetve folyamatosan 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

          dr. Barta László, megyei főjegyző 

 

 

 
Salgótarján, 2012. november 22. 
 
 
 
 Becsó Zsolt       dr. Barta László 
      a közgyűlés elnöke                megyei főjegyző 



 



 

 

 

 

Készült: 2012-ben 
 
 
A koncepció készítésében közreműködtek: 
 

Consultax Kft. 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 
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1. A megye társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének elemzése 

1.1. Az adott térségre értelmezhető külső környezet vizsgálata 

1.1. a) Nógrád megye fejlődésének, társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének azonosítása 
nemzetközi és hazai szinten 

Nógrád megye a globális gazdaság színterén Magyar-
ország sorsát osztja, és Budapest, Közép-Európa központi 
metropolisza vonzásában, potenciális városrégiójában, a 
magyar-szlovák határon az EU gazdasági társadalmi és 
infrastrukturális fejlődése által is meghatározott. Európának 
a Baltikum és a Mediterránum közé eső, középső része 
településrendszerének és közlekedési hálózatának 
legfontosabb észak-déli irányú fejlődési tengelyén, a 
Baltikum és az Adria valamint az Égei-tenger közötti, 
országhatárokon átnyúló ősi kereskedelmi utak mentén 
kialakult Varsó – Katowice – Budapest városhálózathoz 
integrálódik. Közép-Európa észak-déli fejlődési és 
közlekedési tengelye a Nógrád megyét magában foglaló 
metropolisz térségben találkozik Európa települési és 
közlekedési rendszerének kelet-nyugati irányú fejlődési 
tengelyével. 

1.1. b) A nagytérségi összefüggések vizsgálata 

Az ország legkisebb megyéje, az egykori történelmi 
Nógrád megye és a mai, országhatáron átnyúló 
Neogradiensis Eurorégió déli része. A megye területén 
húzódik a határvonal a Budapest körüli, demográfiai 
szempontból a „Magyar standard” (ESPON, DEMIFER 
kutatások) kategóriájába tartozó, dinamikusan fejlődő 
gazdasági térség és Észak-Magyarország valamint Kelet-
Szlovákia déli része drasztikusan leszakadó, határon 
átnyúló régiója között, ahol jelentős részben megtalál-
hatóak Magyarországnak a romák magasabb arányával is 
jellemezhető leghátrányosabb helyzetű kistérségei, össze-
függő területi tömböt alkotva a hasonlóan kritikus helyzetű 
dél-szlovákiai területekkel. Nógrád megye nyugati része a 
metropolisz térség dinamikusan fejlődő övezetéhez, keleti 
része a leszakadó észak-magyarországi térséghez tartozik. 
Az utóbbi részt területfejlesztési szempontból a salgótarjáni 
iparmedence határozza meg, ami Kelet-Nógrád városaival 

Közép-Európa településrendszerének észak-déli fejlődési és közlekedési tengelyén fekszik, és Budapest városrégiója közvetlen 
folytatásaként a metropolisz körüli és észak-dunántúli urbanizált öblözetét alkotja Pásztóval, Bátonyterenyével és a 
megyeszékhellyel, Salgótarján Megyei Jogú Várossal. Budapest városrégiója és az erősen urbanizált zóna öblözetei nagytérségi 
összefüggéseit a bal oldali alsó ábra ábrázolja Perczel György Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza című egyetemi 
tankönyvében (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003, 543. o. Berényi I., Dövényi Z., Hóth J. nyomán), az urbanizálódás területi 
különbségei tükrében. 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció-
ban a megye székhelye, Salgótarján ennek a térszerke-
zeti összefüggésrendszernek megfelelően kap fontos 
szerepet csapágyvárosként a Budapest körüli belső 
városgyűrűben. Ez meghatározó lehet abban, hogy a 
következő évtizedben a megye betöltse azt a szerepet a 
budapesti városrégió gazdasági fejlődésének a tőle 
északkeletre eső, határon átnyúló fejletlenebb terüle-
tekre való átvitelében, amire nagytérségi térszerkezeti 
pozíciója predesztinálja. Állami segítséggel Nógrád 
megye ezáltal meg tud felelni a kihívásnak, fel tudja 
tartóztatni a leszakadó területek Budapest felé történő 
továbbterjedését és hídfőállássá tud válni 
felzárkóztatásukhoz. 
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1.2. A térség adottságainak, belső erőforrásainak elemzése területi bontásban, térképi 
megjelenítésekkel 

1.2. a) természeti adottságok, természeti erőforrások és a környezet állapotának elemzése 

1.2. aa) természeti adottságok (éghajlat, földtan, talajtan, vízrajz, domborzat, élővilág) 

Nógrád megye az ország északi részén, Pest, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék, illetve a Szlovák Köztársaság által határolt 
területen fekvő középszintű közigazgatási egység. Magyarország második legkisebb, az észak-magyarországi régió legkisebb 
területű és lélekszámú megyéje. Természeti adottságai révén, a megye területén kapcsolódik egymáshoz a Börzsöny, a Cserhát és 
a Mátra, valamint az önálló egységként kezelendő Karancs-Medves vidék. Erőteljes tagoltsága miatt hegyes-dombos a terület, 
arculatában, pedig leginkább a Cserhát-hegység és annak északi-északkeleti előterében emelkedő Karancs-Medves hegység, a 
meghatározó.  
 
Mezotérségei a Cserhát-Mátraalja, a Nógrádi medence, Ipolyvölgye, a Börzsöny-Naszály, a Cserhátvidék, a Karancs, Mátra vidék. 

1.2. ab) a termőföldek területnagyságának és mennyiségének alakulása 

Nógrád megyében a mezőgazdasági területek aránya 42,4%, jóval alacsonyabb, mint az országos átlag (62,2%). Az országos 
átlagnál jelentősen alacsonyabb a szántóterületek (66,55%) aránya is, bár a megyében is ez a forma dominál. A második 
legnagyobb kiterjedésű földhasználat a gyep, részesedése a megye mezőgazdasági területén belül (27,68%), ami sokkal 
magasabb, mint az országos részarány (17,44%). A konyhakert, a szőlő és a gyümölcsös aránya az összes mezőgazdasági 
területhez viszonyítva a magas fokú erdősültség okán is természetszerűleg alacsony. 

Mezőgazdasági földhasználat alakulása 2010–2012-ig  
Nógrád megyében (ezer ha) 

 
Mezőgazdasági földhasználat aránya  

a mezőgazdasági területen belül 2010–2012 

 

 

 

1.2. ac) a táj jellemzői 

Nógrád megye táji és tájképi adottságai a változatos természetföldrajzi adottságainak megfelelően rendkívül kedvezőek. A „nógrádi 
táj” sokszínűségét eredményezi, hogy eltérő karakterű, változatos domborzati adottságú, talajú, valamint összetett geomorfológiájú 
tájak találkoznak a megye területén. A megyét Ny-ról, K-ről és ÉK-ről övező andezit- és bazaltvulkáni hegységek (Mátra, Börzsöny, 
Karancs-Medves) hegyvidéki erdőségeivel szemben a rögösen felépülő Cserhátnak nincs összefüggő erdőtakarója. A homokos, 
agyagos üledékek alkotta, szelídebb morfológiájú, mezőgazdasági művelésbe vont dombvidéki tájból emelkednek ki a mészkő- és 
andezit hegyek és a teléres szerkezethez igazodó, jellegzetes futású kisvízfolyásokkal tagolt völgyközi hátak erdő borította foltjai. A 
mozaikos szerkezetű hegység belsejében sűrű településhálózat alakult ki. A nógrádi tájhoz hozzátartoznak a széles panorámát 
nyújtó hegycsúcsok kilátópontjai, gyakran műemlék várakkal, várromokkal. A tájképi értékek hordozói elsődlegesen ma is a nagy 
kiterjedésű, változatos látványú, de hasonló tájkarakterű, jellemzően nem-települési területek. Az ember által átformált tájarculat 
leginkább a települési területeket, valamint az intenzív hasznosítású mezőgazdasági térségeket érinti, míg kisebb részben az 
extenzíven művelt részeket. Az egyes tájra jellemző karakter kialakításában jelentős felelősséggel bír az építészeti megformálás. 
Nógrád megye igen összetett és változatos geomorfológiájú, talajú vidékein eltérő természeti tájkarakterek jöttek létre. A történelem 
folyamán kialakult gazdálkodással, az építészeti és kulturális örökséggel kultúrtájak alakultak ki. 

1.2. ad) természet- és tájvédelem 

A nyugati és déli oldalán Duna-menti kis térségekkel határolt megye természeti, tájképi értékei a Börzsönytől, a megye és az ország 
északi határán folyó Ipoly ártereitől és a Cserhát szelíd dombjaitól a Karancs-Medves vulkáni rögein át a Mátra hegység tölgyes-
bükkös erdeig terjednek az Ipoly menti Nógrádi-medence lankáival tarkítottan. A megyében az országos jelentőségű védett 
természeti értékeket túlnyomórészt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, kisebb részben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
kezeli. Az elsőfokú természetvédelmi hatóság a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. 
Civil kezdeményezés eredményeként a Cserhát Natúrpark 2005-ben, a Nógrád-Novohrad Geopark 2010-ben alakult meg a 
megyében, elősegítve az ökoturizmus alapjainak megteremtését. A táji értékeket méltóképpen emeli a világörökség címet kapott, és 
legújabban Territoria Europe díjat is kiérdemlő Hollókő (1987, 2010) és az Európa Diplomás Ipolytarnóci Ősmaradványok Termé-
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szetvédelmi Terület. A helyi jelentőségű védett értékekért a települési önkormányzatok felelnek. A megyében egy nemzeti park, 
négy tájvédelmi körzet és három természetvédelmi terület összesen 26.719 hektár kiterjedéssel került eddig egyedi jogszabállyal 
országos védelem alá. Ez az országos érték 10,5%-a. E területek 3,7%-a fokozottan védett, pl. Csarnavölgy – Sasfészek-bérc, 
Poros-hegy – Hosszú-bérc.  (Részletes ismertetésük az 1.2. ad) sz. mellékletben található.)  
 

 
Ezen kívül szép számmal fordulnak elő a megye területén ex lege 
védett lápok, természeti emlékek – barlangok, víznyelők, források, 
földvárak – valamint helyi jelentőségű védett természeti területek 
és emlékek, erdőrezervátumok, továbbá Európai közösségi 
jelentőségű területek (NATURA 2000 Területek), továbbá Ramsari 
területek. 
A felsoroltak részletes ismertetése az 1.2. ad) sz. mellékletben. 

1.2. ae) környezeti elemek állapota és az alakulásukat befolyásoló fontosabb tényezők 

Talajok 

Nógrád megye jelentős területe a közepes víznyelésű és vízvezető, illetve nagy vízraktározó képességű, jó víztartó talajokhoz 
tartozik. Talajszennyeződést okoz a nitrátterhelés és a nem természetes eredetű diffúz mikroszennyezés. Az ipari 
tevékenységekhez egyes helyeken talajszennyezés fűződik. Az országos átlagnál lényegesen nagyobb az erózióveszély a szabdalt 
domborzat és a viszonylag nagy völgyhálózat-sűrűség miatt a lejtőkön. E veszély összességében több mint 100 ezer ha-t érint. 

Felszíni vizek 

A felszíni vizek minősége az elmúlt években javult, de nem csak a szennyvíztisztítás mértékének növekedése, hanem a 
szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése miatt is. Az új üzemek szennyezőanyag-kibocsátása általában már megfelelő. Az ipari és 
mezőgazdasági pontszerű szennyezések közül az Ipoly vízgyűjtőterületén 3 db egységes környezethasználati engedéllyel (IPPC) 
működő cég található. Az Ipoly-vízgyűjtőjén a diffúz szennyezések a meghatározóak (ebben Szlovákia szerepe is jelentős). A 
mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezések közül nitrátérzékenység szempontjából csak Litke, Patvarc, Dejtár környéke 
veszélyeztetett. Az Ipoly vízgyűjtőterületen néhány nagyobb szarvasmarha és sertéstelep (Csitár, Érsekvadkert, Karancsság) 
található, valamint számos kisebb, háztáji állattartó telep. A területen az állattartáshoz kapcsolódóan előfordul hígtrágya elhelyezés 
(Érsekvadkert) is. 
A Zagyva vízgazdálkodási rendszerében a megfelelő szennyvízkezelési technológiával nem rendelkező települések és a mező-
gazdaságból származó, valamint a felszín alatti vízzel érkező terhelés tovább rontja a víztestek kémiai állapotát. A vízfolyások 
állapotát, a vízminőségét, a feliszapolódást kedvezőtlenül befolyásolják a vízfolyásokba bevezetett nem kellően tisztított, vagy 
tisztítatlan ipari, mezőgazdasági és kommunális szennyvizek. Megoldandó probléma Bátonyterenyén a Tarján-pataki tározó 
nehézfémekkel szennyezett iszapjának kezelése.  

Felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizeket a megye egyes részein talajvízszint süllyedése, minőségileg pedig a kommunális eredetű szennyezés 
fenyegeti egyre nagyobb mértékben. Ehhez járul hozzá, hogy a megye területének közel háromnegyedét sekély termőrétegű, 
erodált talajok borítják, amelyek könnyítik a beszivárgást a talaj mélyebb rétegeibe.  
Az emberi tevékenység a felszín alatti első, sekély mélységű víztestet veszélyezteti leginkább. Hatására elszennyeződhet, 
ihatatlanná válhat az ivóvíz. A parti szűrésű vízbázisok, helyzetüknél fogva, a legérzékenyebbek, ezért a sérülékenyek közé 
tartoznak. Az Ipoly vízgyűjtőterületén probléma a sok kis települési hulladéklerakó, ahol a hulladék lerakása megfelelő műszaki 
védelem nélküli, illetve ugyanezen lerakók nagy többségében a települési folyékony hulladékot a műszaki védelem nélküli 
kazettákban helyezik el. Ugyancsak probléma a számos felhagyott, hulladékkal feltöltött bánya. Kockázatot jelent a felszín alatti 
vízminőség szempontjából a Szécsény melletti horgásztó. A rekreációs célokat szolgáló egykori bányató vízminőség romlása 
nyaranta jelentős a felhalmozódott iszap miatt.  
A bátonyterenyei vízbázis esetében forrásfoglalások, tavakkal dúsított talajvízkutak, és a Zagyvából történő felszíni vízkivétel adja a 
nagyon összetett és sérülékeny vízbázist. A város közelsége, mozaikszerű elhelyezkedése a vízbázis körül potenciális 
szennyezőforrást jelent. A Zagyva körzetében mangánproblémák jelentkeztek az utóbbi években, amit vízkezeléssel és a vízkivételi 
rendszer átalakításának tervezetével kíván az üzemeltető orvosolni. A vízkivétel túlnyomó része fúrt kutakból történik, az egyéb 
víznyerő objektumok aránya elenyésző. Az ivóvízellátáshoz viszonyítva az egyéb (ipari, energetikai, mezőgazdasági) vízkivételek 
jelentősége csekélyebb.  
Az aprófalvas településszerkezet miatt sok faluban hiányzik a szennyvíz-elvezető hálózat. A csatornázott településeken is alacsony 
a csatlakozási arány. A csatornahálózatba nem kerülő szennyvizek jelentős mennyisége nem kerül szennyvíztisztító telepre és a 
környezetet (elsősorban a talajvizet és az ivóvizet) szennyező módon kerül elhelyezésre. A szennyvíztisztítókban keletkező 
szennyvíziszap elhelyezése, hasznosítása is egyre nagyobb probléma. A mezőgazdasági elhelyezés a magas nehézfém és egyéb 
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szennyezőanyag koncentrációk miatt kockázatos. A szennyvízelhelyezés következtében a felszín alatti vizeket érő terhelések közül 
települési folyékony hulladék (TFH) leürítés földmedrű leürítőbe történik pl.: Bánkon. 

Levegő 

Légszennyezettség szempontjából Nógrád megye területének jelentős része ma már az ország kevésbé terhelt területei közé 
tartozik. A légszennyezettség elsősorban a városokban és a fő közlekedési útvonalak környezetében jelentősebb. A közvetlen 
szennyező források által nem érintett települések levegőminősége megfelelő, jelentős területeken pedig kifogástalan. A városok fő 
szennyező forrásai a közúti közlekedés, a lakossági-közintézményi fűtés-energiafelhasználás és az ipari, szolgáltatási kibocsátások. 
A 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet az ország területén légszennyezettségi agglomerációkat és zónákat jelöl ki. Nógrád megye területe a 
„10. Az ország többi területe” nevű zónába van sorolva. Salgótarján város külön csoportba tartozik, a „11. Kijelölt városok” közé. 
Salgótarjánban a légszennyezettség a nitrogén oxidok és a szálló por tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi 
határérték között van. 
2005-ről 2009-re a 2005-ös évhez képest a kén-oxidok kibocsátása 10%-ra csökkent, a szén-monoxidé jelentős visszaesés után 
másfélszeresére nőtt, a nitrogén oxidoké kisebb megtorpanással 65%-ra csökkent, a szilárd anyagoké folyamatosan (50%-ra) 
csökkent, a szén-dioxidé pedig a négyszeresére növekedett 51 tonna többlettel. 

1.2. af) szennyezett területek számbavétele adatbázis alapján (a felszín alatti víz és a földtani közeg 
környezetvédelmi nyilvántartási rendszer kármentesítési információs rendszere, FAVI-KÁRINFO) 

A legtöbb nyilvántartott veszélyforrás a keleti országrészben az Alföldön, míg a legkevesebb Csongrád, Nógrád és Tolna megyében 
van. Nógrád megyében az Ipoly vízgyűjtőterületén jelenleg 6 db kármentesítési eljárás van folyamatban, amelyek majd mindegyike 
Balassagyarmat ipari területeit érinti. 

1.2. ag) felszíni és felszín alatti vízkészletek 

Felszíni vízkészletek 

Nógrád megye két fő vízfolyása az Ipoly és az egyetlen Magyarországon eredő folyó, a Zagyva; előbbi a Duna, utóbbi pedig a Tisza 
részvízgyűjtőjéhez tartozik. A Duna és a Tisza közötti vízválasztó csomópont a Lókos-patak és a Zagyvába igyekvő Galga 
forrásvidéke között, másrészt a Nógrád-Gömöri bazaltvidéken az Ipoly és a Zagyva, Tarna, Rima vízrendszere között található.  
A természetes vizek tekintetében Nógrád megye ellátottsága nem különösebben gazdag. A folyóvizek esetében jelentősége egyedül 
az Ipolynak lehet, azonban ezt a lehetőséget is több tényező korlátozza. A megyei szakasz lényegében határfolyó, a szlovák oldalon 
más hasznosítóval és így más hasznosítási szabályokkal. A Balassagyarmattól keletre eső szakasz vízszállítása már nem jelentős, 
hozama nagy ingásokat mutat. A nyugati rész ugyanakkor már felvonultat néhány olyan műtárgyat és természetes mederalakulatot, 
ahol már komolyabb turisztikai tevékenység lehetséges. Ezek fő eleme a horgászat, a vízparti környezettel kapcsolatos túrák, 
valamint kedvező időszakban a kajaktúrák lehetősége. Távlatilag a víztartás és így a jelentőség növelése csak nemzetközi 
összefogással és együttműködéssel lehetséges. A nagyobb állóvizek közül három vízterület emelhető ki egyben példaként is, 
különböző szempontok alapján. A Bánki-tó talán az egyetlen, amely rekreációs tevékenységekre, hotelszolgáltatásokra teljesen 
kiépített infrastruktúrával rendelkezik, ezáltal viszont gyakorlatilag már most kihasználja a lehetséges kapacitását. A Maconkai-
víztározó és tórendszere ugyanakkor többlépcsős, átgondolt komplex fejlesztésen ment át, ennek eredményeképpen jelentős 
kapacitással és kapacitási tartalékkal rendelkezik az idegenforgalom szempontjából. A Palotási-víztározó több tekintetben szintén 
jelentősebb fejlődési lehetőséget hordoz, ugyanakkor a példaként felhozott vizek közül az infrastrukturális kiépítettség foka itt a 
legalacsonyabb. E példák egyben a természetes vizek zászlóshajói is a megyében, ám kiépítettségük három jól meghatározható 
szintet képvisel. Van még két speciális vízterület (Komra-völgyi víztározó, Hasznosi víztározó), ahol a komplex hasznosítást-
fejlesztést a közvetlen ivóvíz-kivétel a jövőben is korlátozza. Az említetteken kívül még körülbelül húsz jelentősebbnek mondható 
víztest található Nógrád megyében, ezek nagyobb részben mesterséges víztározók, kisebb részben természetes tavak és 
bányatavak. Közülük a közvetlen mikrokörnyezeten túl a turisztikai hasznosítás költséghatékony, megfelelő nagyságrendet csak 
három-hat 20 ha feletti természetes víz esetében érhet el. Az ún. kisvizeknél a közvetlen környezet többcélú kiszolgálása és a 
fenntarthatóság biztosítása, a jó környezeti állapot fenntartása lehet a fejlesztési cél, továbbá kiegészítő tevékenységként kisebb 
agrokultúrák öntözési feladatainak biztosítása, egy-két esetben vízisport-lehetőség biztosítása. A nógrádi vizek esetében 
kereskedelmi haltermelésről nem beszélhetünk, erre nincs is alkalmas terület. A felsorolt Ipoly-szakasz és az állóvízi példák, 
valamint a még komolyabb fejlesztést tervezetten elbíró néhány vízterület esetében lehet megcélozni azt a komplex hasznosítást, 
amely már a megyén kívüli idegenforgalom bevonzása irányába mutat. Ehhez döntően méretgazdaságossági és költség-
hatékonysági oldalról pályázati források, illetve közvetlen tulajdonosi támogatás, befektetés szükséges, forgalmi oldalról a folyamat 
közvetlenül nem finanszírozható. Várhatóan a jó állapot fenntartásához és a látogatottság megtartásához a turisztikai bevételből a 
profit kivonása nem-, a kapcsolódó, közvetett szolgáltatásoknál pedig csak korlátozottan tűnik lehetségesnek. Összegezve a Nógrád 
megyei természetes vizek helyzetét megállapítható, hogy döntő részük hasznosítása helyi és kistérségi jóléti érdek, így csak néhány 
esetben célszerű foglalkozni nagyobb léptékű, megyén kívüli vonzerejű fejlesztéssel, viszont ezen lehetőségeket Nógrád megye 
érdekében maradéktalanul ki kell használni a tervezési időszakban! 

Felszín alatti vízkészletek  

A megye két legfontosabb felszín alatti vízkészlete a talajvíz és a rétegvíz, illetve a termálvíz. A rétegvizet jellemzően homokkő 
anyagú, oligocén korú rétegek tárolják. A hasznosítható talajvíz döntően a megye vízfolyásai mentén képződött kavicsteraszokból 
származik. Az előbbiek mellett meg kell említeni a különböző, miocén korú andezit és bazalt hasadékvizekből és az oligocén korú 
homokkő rétegekből eredő források szerepét is. Nógrád megye adottságai miatt azonban a vízellátás elsősorban tisztított felszíni 
vízre, ill. a felszínközeli vízkészletre alapozódik. Erre bázisul az Ipoly, Zagyva, Galga, Kövicses-patakok víztározói, ill. azok 
partiszűrésű vízkészlete, valamint a talajvíz szolgál. A nyugati térségben átvezetésre került a Pest megyei Duna-szakaszon kitermelt 
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partiszűrésű víz is, amely kiszolgálási körzetében jelentős vízpótlásként szolgál. A nagyobb vízkivételi művek mentén víztisztítók 
üzemelnek: Mihálygerge, Dejtár, Hasznos, Bátonyterenye. Az egyedi kutas, rétegvizet hasznosító víznyerő helyeknél is jelentkezik 
vízkezelési igény, a mélységi rétegvizekben a vas és a mangán jelenlétével kell számolni (Kálló, Palotáshalom, Erdőtarcsa, 
Erdőkürt, Bárna, Mátraszele). A megye területén 20 db sérülékeny vízbázis található (ebből 5 db tartalék-vízbázis).  
Országos viszonylatban is jelentős a sóshartyáni jódtartalmú minősített gyógyvíz, amelyet palackozással gyógyászati célra 
hasznosítanak (Jódaqua Gyógyvíz Kft). Pásztón a termálvízre termálfürdő települt, és országos viszonylatban egyedülálló 
természeti jelenség a kivételesen szép panorámájú sámsonházi hegytetőn található pozitív hévíz-kút 

1.2. ah) energiaforrások 

Nógrádban is érdemes átgondolni, hogy a helyi lehetőségek és adottságok kihasználásával hosszú távon hogyan lehet enyhíteni az 
energetikai gondokon, mivel a földgáz túlsúlya a megyében is meghaladja az országos átlagot. 
1992-ben fejezte be széntermelését a Nógrádi Szénbányák Vállalat, nem a széntelepek kimerülése miatt. Az utolsó 2 évben (1990-
1992) külfejtésen és kéregbányából (Nyírmed II. Székvölgy II.) termelte az erőművi tüzelésre alkalmas, 8000-9500 kJ/kg fűtőértékű 
40-43% hamutartalmú és 0,8-1% kéntartalommal bíró II. és III. telepi szenet. Salgótarján Megyei Jogú Város közvetlen közelében a 
bányabezárás után jelentős mennyiségű erőművi tüzelésre alkalmas szénvagyon maradt. Így Székvölgy II., Inászó II. és József-táró 
területén is. De a megye keleti részén akár Mizserfa II. szénmező is alkalmas energetikai széntermelésre. a Salgótarjántól keletre 
fekvő Mizserfa II. bányatelken pedig a földtani számítások szerint körülbelül 30 millió tonna szén áll rendelkezésre. Nógrádban a föld 
mélye 150-200 millió tonna ismert minőségű szenet rejt. Ebből Salgótarján közvetlen környékén 30-50 millió tonna energetikai célra 
alkalmas alacsony kéntartalmú 8-12.000 kJ/kg fűtőértékű 25-45% hamutartalmú barnaszén van. Amiből könnyen (alacsony 
beruházási költséggel) hozzáférhető 11,5 millió tonna energetikai szén. 
A szénbányák felszámolása a helyi társadalom ma is meglévő súlyos válságát okozta, és együtt járt a hozzá kapcsolódó 
infrastruktúra lebontásával is, így nemcsak a széntermelést közvetlenül szolgáló létesítmények szűntek meg, hanem a kiszolgáló és 
háttér tevékenységek, az informatikai berendezések, villamos és a távközlési hálózat is. A korábban a széntermelésben foglal-
koztatott emberek és utódaik (esetenként több generációja) a strukturális munkanélküliség áldozatainak számát gyarapítja. A 
környékre jellemző széntüzelést felváltotta a korszerűnek mondott gáz- és villamos energia felhasználás a háztartásokban, amiről 
nem bizonyosodott be, hogy egészében, Magyarország szintjén kisebb emissziót, illetve pénzügyi és környezeti kockázatot 
jelentene, mint ha XXI. századi technológiai szinten széntüzelésen alapulna. 
Az országban meglévő energiatermelő létesítmények közül országos jelentőségű erőmű (<50 MW) Nógrád megye területén nem 
üzemel, és ugyanez vonatkozik jelenleg a kiserőművekre is (5 MW-nál nagyobb, de 50 MW-nál kisebb kapacitású). Folyamatban 
van azonban a megye területén két kiserőmű kategóriába tartozó létesítmény megvalósításának különböző fázisban lévő 
előkészítése. Így a Salgótarjánba, 12,5 MW kapacitással tervezett biomassza-erőmű a városi távfűtés jelenlegi hőigényének 60 
százalékát fedezi majd; valamint a Mátraterenye külterületére tervezett, 20 százalékban biomasszával, nagyobbrészt azonban 
nógrádi és borsodi szénnel működő 49,9 megawattos erőmű a tervek szerint 2013-ban készülne el és kapcsolódna az országos 
villamoshálózatra, amennyiben sikerül megszerezni a létesítéshez szükséges hatósági engedélyeket. 
A villamosenergia szállító és ellátó vezetékek közül a megyében átviteli hálózat távvezeték 400 kV-os, valamint az átvitelt 
befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat vezetékei találhatók. 
Részletes ismertetésük az 1.2. ah) sz. mellékletben található. 
A főelosztó hálózati alállomásokból indulnak a települések ellátását szolgáló középfeszültségű (20, 35 kV) gerinchálózatok. A 
középfeszültségű gerinchálózat táplálja a településekben a fogyasztói transzformátorállomásokat, a transzformátorokból pedig 
kisfeszültségű hálózaton keresztül történik a fogyasztói igények kielégítése. A hálózatkép vegyes, a városokban többségében 
földkábeles hálózat épült, a községekben a szabadvezetékes rendszer a jellemzőbb. 
A megye területén áthaladó, az országos alaphálózati rendszerhez tartozó gázszállító vezeték nem található, területét érinti viszont 
a nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek közé sorolt (Szlovákia) – országhatár – Vecsés – Százhalombatta 
olajvezeték. 
A megye településeinek gázellátását térségi jelentőségű 6-8 bar-os nagyközépnyomású gázvezetékek biztosítják, melyek a 
bátonyterenyei, salgótarjáni, szécsényi, pásztói, balassagyarmati, és a rétsági gázátadóktól indítva a földgázt a települési 
gázfogadókig és a nagyobb gázfogyasztók saját szabályzójáig szállítják. A településen belüli gázelosztás jellemzően 
középnyomáson került megépítésre. 
Az alternatív energiaforrásokon belül a megyének kiemelendő potenciális adottsága a biomassza, annak primer hasznosítására a 
megye kiterjedt erdőterületei, az erdőgazdaságok, faipari feldolgozóüzemek hulladékai a legalkalmasabbak. Nógrádban a megújuló 
energiaforrásokból a biomassza hasznosítása működhet legrövidebb időn belül nagyobb mértékben hatékonyan, ideértve a 
nyersanyag termesztését, betakarítását, előkészítését és felhasználását. Ezek a műveletek gépesíthetők, sőt szinte teljes 
mértékben automatizálhatók is. Fő felhasználási területe azonban környezetvédelmi szempontok alapján elsősorban nem feltétlen a 
közvetlen villamosenergia termelés, hanem inkább a fűtés lehet. A szükséges eszközök, berendezések gyártása az újraiparosítás 
egyik fontos helyi iránya lehet Magyarország egyik legnagyobb hagyományú iparvidékén, ahol régóta foglalkoznak tüzelő-
berendezések gyártásával.  
A Nógrád megyében használható, további megújuló energiaforrásként természetesen még a szélenergia és a napenergia 
határozható meg. A szélenergiának országos összehasonlításban kisebb jelentősége lehet, miután területi adottságai alapján 75 m 
magasságban a szélsebesség évi átlagos értéke: 4-5 m/s. Ez alól kivétel a Börzsönynek a megyét csak kisebb mértékben érintő 
térsége, ahol az érték 6-7 m/s is lehet (ennek kihasználását azon a területen azonban számos, a szélerőművek telepítését kizáró 
tényező is befolyásolhatja). Elektromos áram termelése céljából használható a napenergia is. A napelemek gyártása pedig 
esetleges iparfejlesztési kitörési pont lehet a megye esetében. A napelemek és napkollektorok gyártása, valamint napenergián 
alapuló intelligens és integrált térségi, illetve települési szintű elektromos áramellátási rendszerek kialakítása az EU 2020 stratégia 
céljainak valóra váltása érdekében elérhetőbb cél lehet 2014 és 2020 között.  
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A fent említett energetikai megoldásokkal Nógrád megye külső energiafüggősége már 2020-ra radikálisan csökkenthető, 2030-ra 
pedig teljesen megszüntethető, vagyis a jelen megyei területfejlesztési Koncepcióban foglaltak megvalósítása esetén Nógrád megye 
településeinek külső tényezőkhöz viszonyított energiafüggetlensége megteremthető.  A külső tényezők viszonylatában elérhető 
energiafüggetlenség olyan vonzerőt jelenthet a megye és települései számára, ami már középtávon lehetővé teheti a jelenlegi 
migrációs folyamat pozitív befolyásolását. 

1.2. ai) vízkárt okozó elemek (árvíz- és belvízveszély, fakadóvíz) és vízkárelhárítással kapcsolatos 
helyzetelemzés 

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: KDV-VIZIG) feladata az árvíz-, belvíz-, és vízminőségi kárelhárítás 
végrehajtása a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott esetekben, illetve a működési területén fekvő állami védműveken. 
Elkerülhetetlen kérdéskör az aszálystratégiai terv végrehajtási feladataihoz szükséges kompromisszumos lehetőségek mielőbbi 
feltárása is. 
Nógrád megye területén az Ipoly-folyó 88,5 km-es szakasza, valamint a Zagyva mintegy 98,0 km-es mentén 5 db az Igazgatóság 
kezelésében lévő árvízvédelmi szakasz található. 
A megye két jelentősebb vízfolyása közül az Ipoly folyó szabályozásának kérdése már a XIX. században felvetődött. A tényleges 
szabályozási munkák az 1970-es évektől gyakorlatilag az ezredfordulóig tartottak. Ennek keretein belül, első lépésként, a folyó 
középvízi medrének korrekcióját végezték el, a kanyarulatok átmetszésével növelték meg a vízszállító képességet, illetve a 
vízsebességet. A beavatkozások következtében a folyómeder alapvetően egy gyors vízlevezető csatornává alakult a nagy esőzések 
idejére, aminek következtében a mederfenék egyre mélyebbre süllyed, a környező területek kezdenek kiszáradni, illetve az áradó 
folyóvíz nem tud szétterülni a meglévő ártereken. Mindez a folyómeder közvetlen környezetének kedvezőtlen irányú átalakulását 
vonja maga után a flóra és a fauna sorsának alakulása és a biodiverzitás megőrzése szempontjából. Az elvégzett beavatkozások 
másik hátrányos következménye a nagy árhullámok nagyon hirtelen történő kialakulása özönvíz-szerű esőzések idején, amelyek 
kockázatait a klímaváltozás jelentős mértékben megnöveli. 
A vízfolyások – beleértve az Ipoly folyót is – kereszt- és hosszirányú átjárhatóságának biztosítása nem, vagy csak részben 
megoldott. Az átjárhatóságot gátolják a bukók, mederduzzasztók és völgyzárógátas tározók. Az Ipolyon az árvízvédelmi célzatú 
szabályozást követően duzzasztóművek és belvízátemelő szivattyútelepek létesültek. A Nógrád megyei határszakaszon Ipolyvece, 
Dejtár és Ráróspuszta térségében 3 duzzasztómű létesült. Ezek közül csak a ráróspusztai van magyar tulajdonban, illetve 
üzemeltetésben. A két határszakasz közötti szlovák nemzeti szakaszon további három duzzasztómű létesült, Szete (Kubáňovo), 
Ipolyvisk (Vyškovce), illetve Ipolyság (Šahy) térségében. Elviekben problémát okoznak a mederduzzasztások, mert akadályozzák a 
hal fauna természetes mozgását, legalábbis a duzzasztási időszakban, ami gyakorlatilag egybeesik a vegetációs időszakkal. Az 
Ipoly vízminőségét jelentősen befolyásolja a szlovák tározók fenékleürítőinek megnyitása. További hidromorfológiai kockázatot 
jelenthet minden tározó, mely a vizek lefolyási viszonyait megváltoztatja. Ezek közül elsősorban a völgyzárógátas tározók 
érdemelnek nagyobb figyelmet, mivel adott esetben a víz továbbfolyását teljes egészében megakadályozzák, ily módon különösen a 
vízi élővilág életlehetőségeit csökkentik. Ugyanakkor árvízcsökkentő hatásuk révén – megfelelő kialakítás és karbantartás esetén – 
a vízfolyás alsó szakaszainak árvízi biztonságát növelik.  
Kiemelt feladat az Ipolyszögi égerláp természetvédelmi kezelése, vízpótlása, továbbá az Ipoly szabályozásainak, vagy a 
természetes úton lefűződött ágainak, holtágainak revitalizációja, azok visszakötése a főmederbe. 
A Zagyva Salgótarján Zagyvaróna településrészének területén ered a Medves hegységben. Jobbágyitól épült a folyó mindkét 
partján fővédvonal. A vízfolyás alaprendezése szakaszosan történt 1970-80 évek között, ugyanis a Maconkai-, Mátraverebélyi-, és a 
Tarján-pataki tározók megépítése miatt lehetővé vált a nagyvizek szabályozása. Itt a jelenlegi meder természetes állapotban van, a 
meder tisztítása szükséges. A vízfolyás menti települések jelentős része a patak nyílt ártérében fekszik. A belterületi 
vízrendezésekhez a Maconkai-tározó feletti Zagyva-patak medrének felújítása szükséges. Jelen állapotban a minimális fenntartási 
ráfordítások miatt a meder vízszállító képessége rohamosan csökken, szükséges a vízfolyás felújítása. 

Kisvízfolyások rendezése  

A megyében található részvízgyűjtők hegy- és dombvidéki jellegéből adódóan a vízfolyások vízjárása szélsőséges, amit a 
klímaváltozás hatásai várhatóan tovább fokozhatnak. Száraz időben viszonylag csekély vízkészlettel rendelkeznek, csapadékos 
időben pedig adott esetben rendkívül heves lefolyás jellemzi őket. A hidromorfológiai kockázatot növelő völgyzárógátas tározók célja 
e szélsőségek mérséklése. A térségben számos kisebb-nagyobb kapacitású tározó készült, a tározók száraz időre tározzák a 
csapadékos időszakokban lefolyó vizeket, nagy csapadék idején pedig a nagyvizek egy részének tározásával csökkentik az alvízi 
meder terhelését, az árvíz mértékét. A patakok rendezésére, a meder felújítására főleg azért van szükség a klímaváltozás 
perspektívájában egyre inkább, mert nagy csapadék után a lejtők laza szerkezetű talajai miatt a hordalék mennyisége jelentékeny és 
a nagyvizek káros mederelfajulásokat okoznak. Szükséges a vízgyűjtők rendezése, a lejtők, vízmosások megkötése (erdősítés, 
rétegvonal menti művelés, hordalékfogók létesítése stb. révén). Az év nagy részében e vízfolyások vízszállítása minimális, azonban 
nyári nagyintenzitású csapadékból, illetve gyors hóolvadásból és ehhez társuló csapadékból pár óra alatt vízhozamuk ugrásszerűen 
megnő, árhullám alakul ki, és vonul végig a patakon, esetleg a mederből kilépve a völgyfenéken. Az árhullámok levonulási ideje pár 
óra, 1-2 nap. A klímaváltozás ezeket a jelenségeket és a velük járó kockázatokat várhatóan fokozni fogja. A VIZIG kezelésű művek 
alaprendezése mintegy 70 %-ban valósult meg.  

Vízelvezető árkok állapota 

A csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítettsége igen változó még egy településen belül is. A külterületi vízelvezető hálózatok nagy 
része megsemmisült (parcellázáskor megszűntek, beszántották stb.). A meglévő belterületi és külterületi vízelvezető hálózatok is 
elhanyagolt állapotúak, így funkciójukat több esetben nem tudják ellátni. 
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Árvízvédelem és az aszálykárok kezelése 

A KDV-VIZIG Nógrád megyei védvonalait tekintve utoljára 2011-ben volt érvényben árvízvédelmi készültség (I. fok) az Ipoly és a 
Zagyva folyón, valamint a zagyvai árvízcsúcs-csökkentő tározókon. A fővédvonalakon jelentősebb problémák nem jelentkeztek. A 
védművek állapota, a védekezők felkészültsége az árvizek alkalmával megfelelőnek minősült.  
Az átlagosnál kevesebb csapadék eredményeképpen a vízfolyások mederteltsége hosszú ideje alacsony, ennek ellenére a 
vízállások az eddig mért legkisebb vízszinteket sem a Zagyván, sem az Ipolyon nem érték el. A folyókban az ökológiailag szükséges 
minimális vízigény biztosított, az alacsony vízállás eddig komolyabb vízminőségi problémát nem okozott. 

Közös, integrált, valós idejű hidrológiai előrejelző rendszer kialakítása az Ipoly vízgyűjtőjére  

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013. keretein belül a VÁTI által elfogadott projekt 
megvalósításával a szélsőséges vízjárású Ipolyra és vízgyűjtőjére egy operatív, Magyarország és Szlovákia árvízi védekezésében 
és vízgazdálkodásában érintett szervezeteinek folyamatos és jövőbeli együttműködésén alapuló rendszer valósul meg. Ez a 
fejlesztés a valós időben képes a csapadékok és az árvízi helyzetek nagy pontosságú térbeli és időbeli előrejelzésére a teljes 
vízgyűjtőn, a vízgyűjtőre vonatkozó hidrológiai és egy az Ipolyra vonatkozó hidrodinamikai modell működtetésével, adatcsere 
kapcsolatok kialakításával – minderre egy gyors riasztási rendszer épül az összes érintett fél tájékoztatása érdekében. A projekt 
eredményeként a vízgyűjtő egészén válik hatékonyabbá az árvízi védekezés, és csökkenteni lehet az árvízi események kedvezőtlen 
emberi, gazdasági és környezeti kockázatait.  

1.2. b) épített környezet és a kulturális örökség védelme (műemlékek, régészeti lelőhelyek) 

Nógrád megye Magyarország egyik leggazdagabb megyéje az építészeti és kulturális örökség minősége, magyar történelmi és 
kultúrtörténeti jelentősége, valamint területi elhelyezkedésének sűrűsége szempontjából, amit az alábbi ábra szemléltet. 
Építészeti és kulturális örökség 

 
 
 
 
 

Nógrád megye építészeti örökségének nemzetközi szinten legismertebb, kiemelkedő példája az UNESCO Világörökség Jegyzékébe 
Magyarországról elsőként felvételre került védett műemléki együttes, Hollókő, Ófalu és környezete. 
A védett természeti értékek terén hasonló nemzetközi ismertséggel és jelentőséggel rendelkeznek az ipolytarnóci ősleletek. 
A magyar és a nemzetközi turizmus perspektívái szempontjából döntő jelentőségű adottság és kihasználásért kiáltó fejlesztési 
potenciál, hogy a Budapest vonzáskörzetének külső gyűrűjébe tartozó Nógrád megye, amely maga is gazdag örökséggel 
rendelkezik, egyúttal a történelmi Magyarország leggazdagabb városait, azok építészeti és kulturális örökségét hordozó Felvidék 
déli kapu-térségét alkotja. Rajta keresztül vezet Budapestről leggyorsabban az út Szlovákia szívébe. 

1.2. c) Gazdasági bázis 

1.2. ca) Főbb gazdasági ágazatok, azok fejlődési irányai 

Mezőgazdaság  

A megye egykor „szépen zöldellő” agráriuma az 1980-as években az állami támogatások visszafogása, az ipari melléküzemágak 
felszámolása, a ’90-es évek elején a privatizáció és a szövetkezetek megszűnése következményeit a mai napig sem heverte ki. A 
gabonafélék termésmennyiségének éves átlaga 1986–1990 között 174,5, az 1996–2000-es években 121,7, 2001–2005 
időszakában 119,6 ezer tonna volt; míg az elmúlt 3-4 év átlagában 105,0 ezer tonnára esett vissza. Nógrád állatállománya már az 
1980-as évektől csökkent, az 1990-es évtizedben jelentős veszteséget szenvedett, 2000 után – ahogy az alábbi adatokból is kitűnik. 
Az állatállomány fajlagos mutatóinak szinte mindegyike rosszabb a régiós és az országos átlagnál. Kivétel a szarvasmarha-állomány 
mutatója: a száz hektár mezőgazdasági területre jutó szarvasmarhák száma Nógrádban (12) több, mint akár Heves (5), akár 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (10), és megegyezik az országos mutatóval. 
A megye mezőgazdaságában foglalkoztatottak száma az 1990. évi több mint 13 ezer főről 2000-re 1321 főre csökkent. A 
foglalkoztatottak számának átmeneti növekedése után (2005-ben 1359 fő) ismét csökkent a foglalkoztatás, a 2008. évi átlagos 
létszám már csak 1059 fő volt. Ezzel a nemzetgazdasági ág foglalkoztatási részaránya az 1990. évi mintegy 14%-ról 2008-ra 2,5%-
ra csökkent. (országos részarány: 3,1%.) 
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Nógrád megye erdőterülete 2008-ban összesen 97 658 
ha volt, ami 38,4%-os (2006-ban 37,76%) erdősültségnek 
felel meg. Ez az érték jóval meghaladja az országos 
mutatót (~20%). Az állami tulajdon részaránya 61,8%. A 
megyén belül különösen magas az erdősültség a Börzsöny 
és a Mátravidék kistájain, a Cserhát keleti részén, valamint 
a Karancs és Medves vidékén. Az Ipoly Erdő Zrt. kezelésé-
ben lévő erdők fafaj összetétel és minőség tekintetében 
heterogének. A szakemberek elsődleges feladata az 
ésszerű és tartalmas erdőgazdálkodás révén a fa, mint 
természetes alapanyag újratermelése, és ezzel párhuza-
mosan erdeink szakszerű kezelése. 
A szakmai tervezetek szerint mintegy 30 ezer hektár erdő 
telepítése indokolt Nógrádban, a gazdaságosan nem hasznosítható mezőgazdasági területeken. Utóbbiak erdősítésével mód nyílik 
a gazdaságos hasznosításra, a fafaj összetétel javítására, a térségi foglalkoztatási gondok enyhítésére. Mindezek alapján – az 
erdőhöz kapcsolódó társadalmi igények minél szélesebb körű és magas színvonalú kielégítése mellett – a biodiverzitás és az erdő 
ökológiai stabilitásának biztosításával az erdővagyon hosszú távú növelése és gazdagítása is célul tűzhető. 
A fejlesztés iránya a hagyományos kultúrák (például bogyósgyümölcsök) fenntartása mellett az alkalmazkodó képes, több lábon álló 
agrárium kialakítása, a környezeti kihívásoknak megfelelő (szárazságtűrő, ellenálló fajták stb.), magasabb hozzáadott értéket 
képviselő termékszerkezet (ki)fejlesztése, tekintettel a házi- háztáji gazdaságban rejlő lehetőségekre, az erdőgazdálkodás 
másodlagos természeti forrásainak felhasználására.  

Ipar 

A nógrádi ipar térvesztése már az 1960-as évektől – a szénbányászat visszafejlesztésével – megkezdődött. Az 1973. évi piaci 
árrobbanás okozta recesszió, az energiafaló ágazati és korszerűtlen gyártmányszerkezet ódiuma óriási anyagi és emberveszteség 
volt. Az iparban dolgozók száma már az 1980-as évtizedben több mint 20%-kal, 1990-re közel 32 ezer főre csökkent. Nógrád iparát 
már hanyatló időszakában érte a rendszerváltás. A ’90-es évek elején a piaci viszonyokra való áttérés, a privatizáció, a keleti piacok 
feladása elvesztése következtében termelése tovább mérséklődött. 
Az ipari termelés az 50 fő feletti szervezeteknél a ’90-es 
években először 1995-ben, majd 1996-ban nőtt 
mérsékelten (2-3%-kal), ami arra utalt, hogy a megye 
iparának hanyatló korszaka véget ért. 1995-ben már az 
export is meghaladta az 1990. évit. A termelés 1995 és 
2000 között évről-évre nőtt, összehasonlító áron csaknem 
80%-kal emelkedett. Ugyanakkor az ezred-forduló után a 
következőképpen alakult: 

Az ipari termelés volumenindexe Nógrád megyében 

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
A termelés indexe 1 130,1 93,5 88,5 126,6 107,7 90,6 101,7 117,1 103,8 
1 Előző év=100,0 Forrás: Nógrád megye statisztikai évkönyve, 2008.  Saját szerkesztés 

A fenti időszakban Nógrád – összehasonlító áron számba vett – ipari termelése hullámzóan alakult, számításaik szerint mintegy 
26%-kal növekedett, amivel elmaradt az országos és a régiós átlagtól is. 
Nógrád megye egykor virágzó iparának ágazatai közül itt kettőre érdemes ráirányítani a figyelmet.   
A szénbányászat 1990. évi teljes megszűnése után Nógrád megyében csaknem 300 millió tonna szénvagyon maradt a föld alatt. 
Az utóbbi években szakmai és megyei önkormányzati kezdeményezésekre megindultak a szénvagyon gazdaságos kitermelésére 
irányuló vizsgálatok. A kinyerhető szenet elsősorban az újrainduló helyi erőműben használhatnák fel, de jutna egy szociális célú 
szénprogramra is. A harmadik cél olyan energiatermelő kazánok telepítése, amelyek biomasszát és szenet is képesek elégetni. 
A gépgyártás napjainkban is húzóágazat, hiszen a vizsgált időszak legtöbb évében az összes ipari termelés és az export nagyobb 
részét produkálta, így 2008-ban 53,7; illetve 66,3%-át. Kedvezőtlen, hogy 2009-ben az ipari produktum 56%-át adó gépiparban 
egyötödével esett vissza a termelés. Így is igaz, Nógrád iparát a gépgyártás gerjeszti, az export élteti. Az utóbbi években az ágazat 
„kitettsége” – magas exporthányada – miatt, az európai válság hatására nehezebb helyzetbe került. Ugyanakkor van esélye, hogy a 
recesszió megszűnése után visszanyeri pozícióját. 
Jelentős még a fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek gyártása, melynek részaránya mintegy 17 % körüli.  Amíg a termelés 
értéke a termelékenység gyors ütemű emelkedésének köszönhetően növekedett, a foglalkoztatottak létszáma alig változott, a 
korábbi drasztikus létszámcsökkenés korántsem kompenzálódott.   
Nógrád megye ipara az elmúlt évtizedekben jelentős – minden más megye hasonló nemzetgazdasági ágánál radikálisabb – 
változásokon ment keresztül, új arculatot kapott. Fenntartható fejlesztésének alapvető útja középtávon a további gyorsabb ütemű 
korszerűsítés, ezen belül is magasabb tudástartalmú ágazatok fejlesztése lehet. Ugyanakkor a megye társadalmi problémáinak 
következtében, a helyi társadalom leszakadó részének tömeges foglalkoztatása érdekében, az említett rétegbe tartozó munkaerő 
képzettségi és mobilitási állapotára is tekintettel, rövid és középtávon meg kell találni a kisebb hozzáadott értékkel rendelkező, 
betanított- és segédmunkára épülő ipari tevékenységek fejlesztési lehetőségeit is.  

Az állatállomány és változása Nógrád megyében 

Megnevezés 
1980. 1990. 2000. 2010. 2010. év az 

1990. évi 
%-ában ezer darab 

Szarvasmarha 43,4 33,0 8,1 12,0 36,4 
Ebből: tehén 18,0 13,6 5,0 8,0 58,8 
Sertés 76,4 36,9 45,0 22,0 59,6 
Juh 70,2 21,0 11,0 16,0 76,2 
Baromfi 393,4 88,0 356,0 259,0 294,3 

Forrás: Nógrád megye statisztikai évkönyvei, KSH. 

Az ipari termelés volumenindexe Nógrád megyében 

Megnevezés 1990 1991 1992 1993 1994 
A termelés indexe1 83,6 77,6 82,6 92,4 96,7 
1 Előző év=100,0 
Forrás: Nógrád megye statisztikai évkönyve, KSH, 2000.  Saját szerkesztés. 
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Kereskedelem 

A kereskedelem fő ismérve a vizsgált időszakban hálózatának bővülése és korszerűsödése. Amíg az alkalmazottak száma 1992-
ben 3672 fő volt, addig 2008-ban már 5365.  Ennek a 46%-os növekedésnek az eredményeként az ágazat részesedése az összes 
alkalmazotton belül 6,5%-ról 12,6%-ra emelkedett, de nem éri el az országos (15,1%-os) arányt. A „kisker” üzletek száma a 
privatizáció, a „multik betörése”, a szabályozók változása miatt – a kezdeti jelentős felfutás, majd a fluktuáció eredményeként is – 
hullámzóan, egyes kiemelt években a következő táblázatban látható módon alakult.  

A kiskereskedelmi üzletek számának alakulása1 

Megnevezés 1990 1992 1995 1998 2000 2003 2005 2008 2009 
Üzletek száma 724 3511 3361 2811 2978 3065 3089 2768 2676 2 
1 Gyógyszertárakkal együtt, vendéglátóegységek nélkül 
2 Június 30 Forrás: Nógrád megye statisztikai évkönyvei, KSH. Saját szerkesztés 

A megye kiskereskedelmi hálózata 2009. június végén 2676 üzletből állt, ez 3,9%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban volt. A 
boltok közel egyharmada élelmiszerüzlet és -áruház, csaknem 60%-a iparcikküzlet és -áruház, 7%-a pedig gépkocsiszalon és 
üzemanyagtöltő állomás volt. Az üzletek 47,4%-át (1269 boltot) egyéni vállalkozók üzemeltették, e körben jelentősebb, 5,1%-os volt 
a boltok számának csökkenése, ami következménye lehet a kialakult gazdasági válságnak is. 
Nógrád megye kiskereskedelmét 2012-ben meghatározza az alacsony vásárlóerő, melyet a mérsékelt jövedelmek és alacsony 
foglalkoztatottság okoznak. A GfK Hungária 2011-ben végzett vásárlóerő-index felmérése szerint Nógrád megye jelentős 
csökkenést szenvedett el az előző évhez képest, bár nem szerepel a sereghajtók között.  
A kiskereskedelmi vállalkozások száma csökken, ezzel párhuzamosan növekszik a városokban megüresedő üzlethelyiségek száma. 
Az utóbbi 10 évben soha nem volt annyi kiadó üzlethelyiség Salgótarjánban, mint manapság. Ezen nem enyhít a 
vagyongazdálkodást végző önkormányzati cég vállalkozásbarát árpolitikája sem. Az FMCG szektorban – elsősorban az aprófalvas 
településszerkezet miatt – a kisboltok dominálnak, hálózataival jelen van a CBA, COOP, REÁL, a MATCH, bár utóbbi kettőnek 
elenyésző számú üzlete létezik nálunk. 
A magyarországi hiper-, illetve szupermarket láncok közül az alábbiak találhatók a megye városaiban: LIDL, JYSK, CBA, CBA 
OUTLET, PENNY MARKET, TESCO.  
Nógrád megye az egyetlen, ahol nem található bevásárlóközpont (pláza). Salgótarján MJV Akcióterületi Tervének I. ütemében 
szerepelt a Salgó Pláza megépítése a belvárosban. A „kis” Főtér alatti mélygarázzsal a projekt biztosítani tudta volna, hogy 
feléledjen a belváros, ennek azonban az ellenkezője következett be. A 2012-ben bevezetett parkolási rendszer újabb lökést adott 
annak a folyamatnak, hogy a kereskedelem súlypontja a külvárosi hipermarketbe tolódjon. A középosztály jellemzően Budapestre és 
Egerbe utazik ruházati és iparcikkekért, illetve ezzel együtt szórakozni is. Az elszegényedett rétegeket szolgálják ki a belvárosban 
domináns méretű területen működő kínai ruházati és használt ruha üzletek. 
A „plázastop”, illetve a területhasználat körül felvetődött jogi viták miatt állt meg a salgótarjáni Stop Shop és Family Center 
beruházásainak projektje a TESCO Hipermarket szomszédságában. Az előbbi területét 9.000 m2-re tervezték a Center Invest 
cégcsoport honlapján található információ szerint. A mall rendszerű Family Center 10.000 m2-es majdani épületének átadásaként 
2014-es dátum szerepel az ingatlanfejlesztő honlapján. A nemzetközi barkácsáruházak magyarországi listáján szintén nem található 
egyetlen nógrádi település sem. A fenti tendenciák mellett a ruházati- és iparcikkek forgalmazását végző meghatározó megyei 
vállalat, a Nógrádker Zrt., évek óta szűkülő üzletterületen kínálja termékeit. Intézményes termelői piacok működnek Salgótarjánban, 
Pásztón, és Balassagyarmaton.  
A megyeszékhely piaci csarnokának korszerűsítési tervét már tartalmazza a város 2008-ban elfogadott integrált városfejlesztési 
stratégiája. Az egyre növekvő számú nógrádi helyi termék megjelenése ellenére rendszeresen szervezett, szabadtéri helyi 
termékpiac még nincs a megyében, bár a létrehozására már történtek kezdeményezések. 

Turizmus, vendéglátás 

A turizmus a gazdasági fejlesztés, a munkahelyteremtés lehetséges eszköze, világszerte dinamikusan fejlődő, vezető gazdasági ág.  
Nem így Nógrádban, amelyről a táblázat adatai is tanúskodhatnak. 
A szálláshely kapacitás nőtt, a vendégforgalom mutatói 
differenciáltan alakultak. A külföldi vendégek közül 2008-
ban a legnagyobb számban és arányban a német (977 fő, 
24,7%) és a lengyel (575 fő, 14,5%) vendégek fordultak 
meg. A szálláshelyet is választók 40%-a szállodai szobát, 
60%-a egyéb szálláshelyet (panziót, üdülőházat, kempinget 
stb.) vett igénybe. A szállodák kapacitás kihasználtsága 
32,5%-os volt, a háromcsillagos szállodák szobakihasz-
náltsága a legmagasabb, de nem érte el az 55%-ot. 
Az idegenforgalom minimumfeltétel-rendszeréhez tartozik a 
vendéglátás – szálláshely-szolgáltatáson kívüli – infrastruk-
túrája is. Az ezredforduló után a vendéglátóhelyek száma 
5,3%-kal növekedett, ezen belül az éttermek, cukrászdák 
száma csökkent. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
gazdasági ágnak Nógrádban 1992-ben 826 fő (1,5%) alkal-
mazottja volt, 2008-ban viszont már 1530 fő (3,6%) 
dolgozott ebben a fontos gazdasági ágban. 

A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói Nógrád megyében 

Megnevezés 1990 2008 
2008. év az 

1990. évi 
%-ában 

Szoba 821 1100 134,0 
Férőhely 3198 3335 104,3 
Vendég 57258 51444 89,3 
Ebből: külföldi 17407 3963 22,8 
Vendégéjszaka 202170 103937 51,4 
Ebből: külföldiek 35519 11389 32,1 
Átl. tartózkodási idő, éjszaka 3,5 2,0 - 
Ezen belül: külföldiek 2,0 2,9 - 

Forrás: Nógrád megye stat. évkönyvei. Saját szerkesztés és számítás. 
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A megye vendégforgalmára a legjellemzőbb, 2-4 napot eltöltő utazó közönség jelenléte. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 
vendégéjszakák száma jól jellemzi a megye régión belüli pozícióját. 
Rosszabb arányokat láthatunk, ha a kereskedelmi szálláshelyeken külföldiek által eltöltött vendégéjszakák számát vetjük össze. 

A vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken,  
2011. év 

 A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma  
a kereskedelmi szálláshelyeken, 2011. év 

 

 

 
  Forrás: KSH, Statisztikai tájékoztató – Nógrád megye, 2012/1 

A megye önkormányzata, az érintett kistérségekkel együtt, az elmúlt években erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a turizmus 
hozzájáruljon a területi gazdaság stabilizációjához, új munkahelyek létesítéséhez, a helyi lakosság megélhetéshez A megye 
turisztikai potenciáljának domináns elemei: 
• Nyugat-nógrádi Börzsönyalja településeinek Bánkig húzódó rekreációs övezete Nógrád és Drégely várával,  
• Hollókő Világörökség falu, Szécsény város, az Ipolytarnóc Ősmaradványok, a salgótarjáni Bányamúzeum és a Mátraverebély-

Szentkút zarándokhely, a Karancs és a Medves természeti és geológiai értékei, Somoskő és Salgó várai olyan értékek, amelyek 
többsége valódi turisztikai attrakcióként való hasznosításához még nagyon sok munkára van szükség, így ezekre a 
desztinációkra jelenleg a rövid időtöltéssel és alacsony költéssel járó látogató-turizmus jellemző. 

• Balassagyarmat és Belső-Nógrád kulturális és építészeti öröksége, irodalmi és történelmi értékei 

 
A fenti térképről (Perczel György, szerk.: Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003., 554. 
oldal) jól látható, hogy Nógrád megye területe két nagy országos üdülőkörzet. A Duna-kanyar és a Mátra-Bükk szélére, illetve közé 
esik, míg belső részét jelentős arányban lefedi a Cserhát és környéke üdülőkörzet (magában foglalva Szentkútot, Hollókőt, 
Szécsényt és Ipolytarnócot), amit a földrajztudós elemzése, kötetének „Idegenforgalmi vonzástényezők, idegenforgalmi térségek„ 
című fejezetében az idegenforgalmi tájegységek sorában, a speciális hazai turisztikai körülmények kontextusában pl a Szigetközzel, 
a Bakonnyal és Göcsejjel azonos szinten említ meg. A megyének az a kis része, amely nem jelenik meg a térképen üdülőkörzetként 
a természeti környezet értékei alapján, az éppen a fent említett középső rész Balassagyarmattal és térségével, amelynek kulturális 
építészeti öröksége az egyik legérdekesebb az országban. Balassagyarmat, mint volt megyeszékhely olyan értékes városi és 
építészeti örökséggel rendelkezik, amelynek rehabilitációja I. üteme 2013-ban megtörténik, így irodalmi és kulturális emlékhelyei már 
jelentős részben megújult, európai színvonalú környezettel fogadhatják a turistákat, és a további munka eredményeként a tényleges 
turisztikai attrakciók sorába emelkedhetnek. Mindez elősegítheti, hogy a további koncepciózus turisztikai fejlesztő munka hatására a 
Belső-Cserhát hagyományőrző, érintetlen falvainak építészeti és táji értékei is felértékelődhessenek az ökoturizmus szempontjából. 
A két szomszédos üdülőkörzet, a Mátra-Bükk és a Duna-kanyar, forgalmához képest Nógrád megye turizmusa pillanatnyilag 
jelképes. Annak ellenére jelképes, hogy valójában a Duna-kanyartól a Bükk keleti részéig tartó, táji, természeti értékekben, illetve 
kulturális örökségben egyenletesen gazdag folytonos terület szerves része, amely a felvidéki városok és a Kárpátok turisztikai 
térségének legforgalmasabb magyarországi kapujában helyezkedik el. A szomszédos üdülő körzetek forgalmi adatai Nógrád 
megyének olyan turisztikai fejlesztési potenciált jeleznek, amely ugyan nem világraszóló attrakció, de a magyar kultúra 
szempontjából fontos értéket testesít meg, és nagyon sok koncepciózus fejlesztő munka befektetése esetén, tényleges attrakcióvá 
formálva jelentős eredményeket hozhat, ami kulturális örökségünk megőrzése szempontjából nemzeti érdek lenne. 
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Bár a Börzsöny-alja települései rendelkeznek kidolgozott turisztikai fejlesztési programmal, és céljaik elérése érdekében 
koordinációs szervezetet (Sugárkankalin Turisztikai Egyesület) is létrehoztak, a vendégforgalom növekedése mérsékelt. A turisztikai 
kistájon jelentősebb árbevétel növekedést egyedül a bánki szolgáltatók könyvelhetnek el.  
A közép-nógrádi térség meghatározó kínálati együttese a Hollókő-Ipolytarnóc turisztikai tengely (beleértve Szécsény és környékét) 
jelentős hatást gyakorol – elsősorban szálláshely igénybevételével – Salgótarján és térsége turizmusára is. Ugyanakkor a látogatási 
célpontok mellett nem alakultak ki a tartózkodást növelő más attrakció elemek, illetve szolgáltatások, így a tartózkodás kínálati 
feltételei szerények. Mára rendkívül fontossá vált, hogy a Hollókő-Szécsény-Ipolytarnóc turisztikai tengelyen szolgáltatásfejlesztéssel 
növeljük a helyben eltöltött időt, a vendégek költését. 
A belföldi és beutazó turizmus fejlődésére alapozva várható, hogy a turisták nyitottabbak lesznek a kulturális örökségben gazdag 
városok, illetve a kiemelkedő látványossággal bíró területek – pl. Hollókő – iránt. Emiatt nagyon fontos, hogy a fogadókapacitások 
fejlesztésére megfelelő támogatás jusson. A vendégéjszakák számának növelése mellett a turistákat több költésre is kell ösztönözni. 
A kulturális és vallási turizmuson kívül húzó ágazat lehet a horgász-vadász turizmus további együttes erősítése, a valódi 
attrakciókkal rendelkező ökoturisztikai pontok további kialakítása, valamint mindezek kapcsolati hálójának, egymásra épülő 
rendezvényeinek kiépítése. A falusi turizmus keretében tudatosan a rövid (1-3 nap) ott-tartózkodásra épülő, aktív elemekkel kapcsolt 
vendéglátási formákat célszerű fejleszteni. 
A turizmus szerepe azokban a gazdaságilag-társadalmilag elmaradott térségek gazdaságában meghatározó, ahol kedvezőtlenek a 
mezőgazdasági termelés feltételei, nincsenek nagyobb ipari üzemek (stb.), ugyanakkor természeti értékekben, kulturális 
örökségekben gazdagok.  
Nógrád ilyen térség, és ez determinálja turizmusának közeljövőbeli súlyát és szerepét, fejlesztésének szükségességét és 
dinamizálását. A vallási és kapcsolt kulturális körön kívül esélyt kínál a horgász-vadász turizmus együttes erősítése, a valódi 
attrakciókkal rendelkező ökoturisztikai fejlesztések favorizálása. A falusi turizmus esetében is a programelemekkel kapcsolt formák 
ösztönzése indokolt. 

Vízgazdálkodás  

Nógrád megye az ország északi részén, az Ipoly és a Zagyva vízgyűjtő területén helyezkedik el, a két vízgyűjtő területet a Cserhát-
hegység választja el. Az Ipoly megyei szakasza határfolyó, mennyiségi és minőségi viszonyait alapvetően a szlovákiai 
vízgazdálkodási és területhasználati körülmények befolyásolják. A Zagyva, megyei eredetétől a torkolatáig magyar területen folyik, 
nógrádi szakasza 52 km. Felszíni vízkészlet szempontjából e két folyó a kisebb hozamú vízfolyások közé tartozik, mégis ezeken 
alapul a megyei vízbázisok közel fele. Felszín alatti vízkészletek tekintetében a megye a vízhiányos területek közé tartozik. Az 
országos helyzettől eltérően – ahol az összes ivóvíz-igény 90%-át e készletből elégítik ki –, Nógrád megyében a vízellátásnak csak 
mintegy harmada biztosítható a felszín alatti vízkészletekből, és ennek is elenyésző hányada a védett mélységi vízbázis. 
Az elmúlt évtizedben a vízgazdálkodással kapcsolatos stratégiai elképzelések, ágazati prioritások többsége (vezetékes ivóvízellátás 
mennyiség és minőségi fejlesztése, vízközmű rendszer aránytalanságainak mérséklése stb.) döntően megvalósultak. Ezt mutatják 
az alábbi táblázat adatai is: 

Jól látható, a kommunális beruházások (közmű-
programok) eredményeként teljes a nógrádi 
települések közüzemi vízellátása, és szennyvíz-
csatorna-hálózattal immár 96 település 
rendelkezik, az összes település több mint 73%-
a. A közmű-olló jelentős mértékben záródott.  
Az ivó-vízgazdálkodás területén az országos 
területfejlesztési célkitűzésekkel összhangban, 
de a megyei sajátosságokhoz igazodva továbbra 
is indokolt célkitűzés a vízkár-elhárítási 
létesítmények fejlesztése az EU ajánlásainak 
megfelelő szennyvízelvezetési, -tisztítási 
színvonal közelítése, a víziközmű-infrastruktúra 
területi aránytalanságainak csillapítása, az 

ivóvízbázisok hatékonyabb védelme, a vízelvezető rendszerek további építése.  
Amint az a fenti táblázat adataiból is látható az ivóvíz-ellátottság mennyiségi színvonalától messze elmarad a szennyvízelvezetés és 
a szennyvíztisztítás területi elterjedése. Jelenleg a megye teleüléseinek mintegy negyed részén még nincs kiépítve a 
szennyvízcsatorna-hálózat. A rendszer teljessé tétele fontos célkitűzés lehet, miként a szennyvíztisztító telepek fenntartható 
működésének biztosítása és a bázisok korszerűsítése is. 

A gazdasági szerkezet irány és arányváltozásai  

A nemzetgazdasági ágak teljesítményében – fejlődésében vagy éppen visszaesésében – bekövetkezett változások a megye 
gazdaságának és társadalmának egész struktúráját átrendezték. Ezt egzakt módon leginkább – a TEÁOR szerinti szerkezetben 
szemléltetve – az alkalmazásban állók számának  és arányának változásán keresztül lehet nyomon követni.   
Az alkalmazásban állók adatait az 1.2. ca) sz. mellékletben szereplő táblázat tartalmazza. 
A mellékelt táblázat adatai mélyebb elemzésre és számos következtetés levonására – a fejlődés-fejlesztés irányainak rögzítésére, ill. 
kijelölésére is lehetőséget adnak. Így például: 
• A termelő ágak súlyának (54,9%-ról 39,2%-ra történt) csökkenésével szemben (45,1%-ról 60,8%-ra) nőtt a szolgáltató szféra 

részesedése 
• Továbbra is meghatározó ág az ipar, amit a gépipar gerjeszt és az export éltet.  

Kommunális mutatók 

Megnevezés 1990 2008 
2008. év  

az 1990. évi 
%-ában 

Vízellátás 
Közüzemi vízellátással rendelkező település 62 131 2,1-szeres 
Főnyomó és elosztó vízcsőhálózat, km  1362,2 2217,0 162,8 
Közcsatornázás 
Szennyvízcsat. hálózattal rend. település 11 96 8,7-szeres 
Zárt/Szennyvízcsatorna-hálózat, km 158,3 1 223,8 7,7-szeres 
Forrás: Nógrád megye statisztikai évkönyvei, KSH.   Saját szerkesztés és számítás 
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• Közel másfélszeresére nőtt a kereskedelem, javítás; csaknem duplájára a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén 
dolgozók részaránya, miközben közel ötszörösére emelkedett az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatásban tevékenykedőké.   

• Sajnálatosan csökkenő a súlya az egészségügyi, szociális ellátásnak, ezzel ellentétben a közigazgatás, védelem aránya 
növekvő.  

• A pénzügyi tevékenység aránya csekély  
A térség középtávú gazdaság fejlesztésének tervezésében nem csupán az Észak-magyarországi Régió Miskolc –Eger – Salgótarján 
horizontális tengelyében lehet és kell gondolkodni, de végre számítani kell a kedvező interregionális kapcsolódások kialakítására. A 
térségi fejlesztések régiós pólusközpontjaként kijelölt Miskolc helyett Budapestet, az ország fővárosát kell Nógrád kapcsolati 
hálójának középpontjába állítani, amely mindig is nagyobb vonzást jelentett Miskolcnál.  
Tekintettel arra, hogy Magyarország egy centrális rendszerű kis ország, kapcsolataiban, logisztikai és irányítási rendszerében, az 
erőteret Budapest határozza meg. Emellett a szomszédos felvidéki kapcsolatok építésével, erősítésével is számolni kell (Losonc, 
Zólyom, Besztercebánya). Ezen hárompólusú hatásrendszerbe célszerű megfogalmazni a területfejlesztési, ezen belül különösen a 
gazdaságfejlesztési koncepciót.  

1.2. cb) A gazdaság belső és külső kapcsolatai 

A megyén belüli gazdasági kapcsolatok esetlegesek, gyengék. A kapcsolatok fejlesztésére, koordinálására eddig létrejött 
törekvések érdektelenségbe fulladtak, elhaltak: üvegipari klaszter, Nógrád Gazdaságért Együttműködés, megyei gazdasági kerek-
asztal. A korábbiaktól erősebb és megalapozottabb formációnak számít a 2011. évben a BGF PSZK Salgótarjáni Intézete tanárai 
által létrehozott és a KRF Zrt. leányvállalata, a Bodrog-Hernád-Sajó Térsége Fejlesztési Kft., mint klaszterműködtető társaság 
közreműködésével folyamatosan aktív, fejlődési pályán mozgó Energetikai, Gép- és Acélszerkezet Gyártó és Mechatronikai 
Beszállító (EGME) Klaszter, amely 26 nagy és kisvállalatot foglal magába.  
A határon túli kapcsolatok jó gyakorlati példái: 
• A Neogradiensis Eurorégió 2000-ben a határon átnyúló együttműködés elősegítésére alakult meg. A két alapító – magyar 
oldalról a Neogradiensis Régió Egyesület, szlovák részről a Region Neogradiensis – tagjai önkormányzatok, önkormányzati 
társulások és megyei kamarák. A Neogradiensis Eurorégió magyar oldalon lefedi Nógrád megye teljes közigazgatási területét, 
szlovák oldalon a losonci, poltári és nagykürtösi járást. Teljes területe 4668 km2, melyen mintegy 350 ezerr ember él. A települések 
száma 278, melyből 11 város.  Az együttműködés keretében a két egyesület – esetenként partnerségben – több közös, EU 
támogatott projektet valósított meg. Kiemelkedő a szerepe a határon átnyúló tervezési munkában.. Számos (vasúti, közúti és Ipoly-
híd) fejlesztést szorgalmazott, ezekhez megvalósíthatósági tanulmányt, engedélyezési tervet készíttetett (Ipoly-völgyi vasút, 
Kerékpárút Hollókőtől Murányig). Kulturális örökségvédelmi hálózatot épített ki és működtet, kidolgozta az eurorégió értéktérképét. 
• A Nógrádi Geopark Egyesület 2009. évi létrehozásának célja a megalakult geopark területén az európai geoparkhálózat 
szakmai követelményeinek megfelelő örökségvédelmi, természetvédelmi, értékmentő és térségfejlesztési programok szervezése, 
koordinálása, lebonyolítása. Az egyesület feladata a geopark térségében lévő magyarországi és szlovákiai települések 
együttműködésének, közös fejlesztési programjai, megvalósításának támogatása, a természeti, kulturális értékek megismerésének, 
tudományos kutatásának, tájgazdálkodásának. (öko)turisztikai fejlesztésének segítése, ismertetése, hasznosítása.  Oktatási-
nevelési ismeretterjesztési feladatok ellátása, a megóvásban való közreműködés, együttműködés hazai, külföldi és nemzetközi 
szervezetekkel, illetve ezen tevékenységek ellátása során a hátrányos helyzetú csoportok esélyegyenlőségének elősegítése.  
• Novohrad – Nógrád EGTC: Salgótarján MJV Önkormányzata (HU) és Fülek (Fil'akovo, SK) Város Önkormányzata 2011-ben 
döntött egy új, a határon átnyúló fejlesztési elképzelések megvalósításának legjobb alapjait megteremtő szervezet létrehozásáról. 
Az EGTC (az angol betűszó magyar megfeleője Európai Területi Társulás: ETT) előnye, hogy mindkét ország elismeri, mint jogi 
személyiséggel rendelkező szervezetet, amely a pályázati források megszerzése és hatékony felhasználása érdekében akár 
partnerek nélkül is tud működni. A Novohrad – Nógrád EGTC 2011 decemberében jegyezték be. A magyarországi székhellyel 
(Salgótarján) működő szervezet alapszabályában a Novohrad – Nógrád Geopark kezdeményezésének a segítése is szerepel. 
•  A közelmúltban Nógrád megyei delegáció járt Kínában, ahol együttműködési szerződést írtak alá a Guizhou tartomány 
vezetőivel. Megalakult a Kínai Magyar Üzleti Tanács Nógrád Megyei Tagozata, amelynek célja Guizhou tartomány és Nógrád 
megye között gazdasági, turisztikai és kulturális területen feltárni, összekapcsolni és megvalósítani azokat a lehetőségeket, illetve 
feladatokat, amelyek mindkét terület, népesség fejlődését, javát és jobbulását szolgálja. A konkrét együttműködési lehetőségek 
között szóba került például a magyarországi bútorgyártás kínai licenc alapján, de az élelmiszeripar és a mezőgazdaság is jó területe 
lehet a kapcsolatoknak.  
A fentiekben vázolt kapcsolatok, a megkezdett együttműködések folytatása, intenzitásának erősítése, a gyakorlati tevékenység 
hatékonyabbá tétele egyben a gazdasági kooperációs kapcsolatok fejlesztésének irányaként és reményeink szerint majdani jó 
praktikumaként is felfogható.  

1.2. cc) A termelési infrastruktúra állapota 

A munkaügyi szervezet 1991 óta végez adatfelvételt a munkáltatók – döntően a vállalkozások – körében a munkaerő-piaci prognózis 
elkészítéséhez, amelynek alapján a termelési struktúra állapotának egyes összetevői is értékelhetőek. 
A termelőkapacitások kihasználtsága szempontjából a cégek magas (81-100% közötti), közepes (41- 80% közötti) és alacsony 
(40% alatti) kihasználtságú csoportokba sorolhatók. A vizsgált időszakban a kihasználtság mutatói 2006-ban voltak a 
legkedvezőbbek, míg a kialakult válság következtében 2009-ben a legkedvezőtlenebbek. 2011-ben a cégek kevesebb, mint 
harmada bírt magas kapacitás-kihasználtsággal, miközben a rendelkezésre álló eszközeiket legkevésbé kihasználók részesedése 
elérte a 10%-ot. A kapacitás kihasználatlanság főbb okai – a belföldi kereslet mérséklődése, a külföldi kereslet csökkenése és a 
tőkehiány – nem változtak jelentősen, e három összetevő 70-80%-ban magyarázta az eredményt. Kisebb-nagyobb mértékben a 
munkaerőhiány is hozzájárult a kapacitások nem megfelelő kihasználásához. 
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 Adott időszakban mért alacsony, illetve a közepes kapacitás-kihasználtság korántsem standard állapot. Az átmeneti likviditási 
problémák, a régi piacok elvesztése, új megrendelők felkutatása, esetleg a kezdeti időszakot jellemző alacsony üzemeltetési szint 
egyaránt befolyásolhatja a rendelkezésre álló eszközök kihasználtságát, és azok alakulását, miként a szezonalitásból eredő eszköz-
kihasználatlanság is.  
A kapacitáskihasználás és a rendelésállomány alakulását szemléletesen mutatja az 1.2. cc) sz. melléklet két grafikonja. 
A rendelésállomány alakulása a kereslet és a piaci kapcsolatok stabilitásának, kiszámíthatóságának változását méri. Így a 
rendelésállomány változása javuló vagy romló piaci pozíciókat takar, ami jelentős befolyással bír a termelés alakulására, a 
foglalkoztattok számára, a vállalatok pénzügyi, vagyoni helyzetére. 
A piacvesztés, keresletcsökkenés már 2007-ben elkezdődött a megyei vállalkozások körében, ami a következő két évben egyre 
fokozódott az ismert okok miatt. A 2010. évi adatok némi bizakodásra adtak okot, de 2011-ben ismét megtorpant az éppen 
kibontakozó kedvező irányú folyamat.  
A kapacitásbővítési tervek szerint az utóbbi években a cégek fele jobbára nem tervezett fejlesztést, bővítést. A beruházási 
szándékok mögött elsősorban a feldolgozóiparban tevékenykedők expanziós törekvései húzódtak meg. A legtöbb beruházást a 
legkisebb cégek aktiválták, körükben mégis az átlagosnál alacsonyabb volt a fejlesztést megvalósítók aránya. A beruházások között 
előkelő helyet foglalt el a gépi berendezések, járművek beszerzése, az épület, telephely vagy üzlet létesítése, illetve bővítése. 

A beruházási szándékok alakulása adott évben  
Nógrád megyében 

 
Az üzleti helyzet megítélése adott év őszén 

 

 

 

A vállalkozások üzleti helyzetében – a fentebb bemutatott folyamatok velejárójaként is – kedvezőtlen irányú elmozdulás 
tapasztalható. 2006 és 2011 között a gazdálkodók körében 4,8%-ponttal csökkent az üzleti helyzetet jónak, illetve 11,2%-ponttal a 
kielégítőnek tartók aránya, miközben a rossz üzleti helyzetről számot adók súlya 16%-ponttal növekedett.   

1.2. cd) A telepítési tényezők értékelése 

A gazdaság telepítési tényezőinél vizsgáljuk a logisztikai adottságokat (A); az oktatási, képzési hátteret (B); a népességet, mint 
munkaerő-piaci bázist C); a befektetésekhez rendelkezésre álló infrastruktúrát (D). 
A) A gazdasági és logisztikai csomópontok elérhetősége szempontjából kedvező a határmenti elhelyezkedés, az 5 db 
határátkelési pont. Repülőtér legközelebb Budapesten és Debrecenben, kikötő szintén Budapesten található.  Budapest, ill. az 
autópálya közelsége miatt kedvező a dél- és nyugat-nógrádi térség helyzete. Elérése az M3 autópályától, és a 2A gyorsforgalmi 
útról 15-25 percet vesz igénybe. Kelet-Nógrád esélye a befektetőkért folytatott harcban aligha fog javulni, amíg nem fejeződik be a 
21. sz. főút négysávúsítása. A megközelíthetőségi hátrányok között kevésbé az időtényező, mint az útminőség a súlyosabb. Az 
autóipari központok – Kecskemét, Esztergom, Győr – elérésében Nógrád számára kulcskérdés, hogy az M0 körgyűrű körbeérje 
Budapestet. A meglévő keleti szakaszokkal is már sokat javult logisztikai helyzetünk. A megyei vállalatok elenyésző arányban élnek 
a vasúti áruszállítás lehetőségével. A közúti szállításnak vele szemben – szem előtt tartva a megyei vasútvonalak állapotát – 
behozhatatlan. Emiatt e hálózat fejlesztésének hiánya mérsékelten jelent hátrányt.  
B) A megye oktatási, képzési infrastruktúrája viszonylag jó minőségű. Országos probléma, hogy a szakmakínálat időben és 
választékban nem mindig alkalmazkodik a munkaerőpiaci igényekhez. A betelepült befektetők a képzőintézményektől több 
rugalmasságot, alkalmazkodó készséget várnak el, és szorgalmazzák a duális képzés súlyának növelését. A tőkéért folytatott 
versenyben pozíciónkon sokat javítana a műszaki felsőfokú képzés megerősítése, melybe a technikusképzés is beleértendő. Ennek 
igénye mellett az itt működő külföldi vállalatok gyengének találják még a nyelvi kompetenciákat, különös tekintettel a szaknyelvi 
ismeretekre (pl. rajzolvasás). 
Nógrád – a számviteli főiskola jó négy évtizedes működésének köszönhetően – bővelkedik pénzügyi, számviteli szakemberekben, 
amely kedvező potenciált jelenthet a pénzügyi szolgáltató szektor befektetéseihez (call center, shared service center). Ezt a 
potenciált erősíti a nagyszámú, kihasználatlan irodaház, elsősorban Salgótarjánban. Kormányzati támogatású decentralizált 
intézményi szerepvállalással – mint csapágyváros – Salgótarján újra bázisa lehet a pénzügyi oktatásnak, kutatásnak a BGF 
kivonulását követően is.  
C) A népességen belül a szabad munkaerő aránya, összetétele első ránézésre bőséges munkaerőpiaci kínálatot mutat minden 
kistérségben. Az alacsony iskolai végzettségűek magas száma és aránya még mindig lehetővé teszi, hogy a megyébe 
munkaintenzív tevékenységet végző befektető tudjon betelepedni. A már itt dolgozó befektetők tapasztalatai szerint a rendelkezésre 
álló munkaerő minősége, munkához való viszonya nem megfelelő. 20 fő kiválasztásához minimum százat kell interjúra, 
próbamunkára behívni. A halmozottan hátrányos, tartós munkanélküli rétegek foglalkoztatása széles körű munkaerőpiaci felkészítő 
program nélkül reménytelen várakozás. Mindezen tapasztalatok főleg a kelet-nógrádi térséget jellemzik, a fluktuáció a megye 
nyugati részében (Rétság, Balassagyarmat) jóval alacsonyabb. 
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A nógrádi munkaerő mobilitása alacsony. Pásztó és Rétság környékéről jellemző az ingázás a budapesti agglomerációba, de akár 
megyén belül nagyobb távolságok megtételére (1-1 óra oda- vissza) már alacsony hajlandóságot mutatnak az emberek, főleg több 
műszakos munkarendben. 
A lakosság nyelvtudás szintje – köszönhetően az elöregedésnek, a jól képzett fiatalok elvándorlásának – rendkívül alacsony. 
Diplomát igénylő munkakörökbe is nehéz olyan embert találni, aki tárgyalóképes szakmai nyelvtudással bír. A külföldi tulajdonú 
jelentősebb vállalkozások menedzsmentjében alig találunk nógrádi lakosokat. 
D) Infrastruktúra: a tőkebeáramlás visszaesésben az utóbbi 7 évben az is szerepet játszott, hogy Nógrád megyében nem történt 
jelentősebb iparterület fejlesztés, a meglévő ipari parkok javarészt beteltek. 
Salgótarján ipari parkjában jelenleg mindössze 1,5 hektár területet kínál eladásra a Salgó Vagyon Kft., a III. ütem jogi és egyéb 
okok miatt nem értékesíthető még, illetve domborzati viszonyai nem is teszik lehetővé versenyképes feltételekkel nagyobb területű 
üzem létesítését ott. Az ipari park területe tovább nem bővíthető. 
A Rétsági Ipari Parkban 9,5 ha közművesített terület vár értékesítésre, amely két, nem egybefüggő telekből áll.  
Balassagyarmat ipari parkja tipikusan KKV-k számára létesült, fél hektár eladó területe van még az önkormányzatnak. 
Bátonyterenyén az ipari park 10 hektáros területén az infrastruktúra fejlesztése zajlik ÉMOP támogatással. 
Kisterenyei városrészen az önkormányzat épít projektgazdaként utat, infrastruktúrát 4 hektár területen. A 21. sz. főút melletti 
területekre már kötöttek szerződéseket betelepülő vállalkozásokkal, összesen 200-300 új munkahely létesítésére számítanak. 
Kelet-Nógrádban a domborzati viszonyok jelentősen bekorlátozzák az iparterület fejlesztési lehetőségeket. A rehabilitáció folyamata 
elindult az volt acélgyár területén, ugyanakkor a bontási folyamatokat elsősorban az ingatlanadó, és nem a gazdaságfejlesztési 
szándék vezérelte. Itt jelenleg 10 ha terület áll rendelkezésre, bár nagy közúti teherforgalmat bonyolító vállalkozás számára a 
megközelítése a városon keresztül nem ideális. 
A barnamezős telepek további felszámolása, rehabilitációja Salgótarján jövője szempontjából kulcskérdés, mivel a zöldmezős 
területek használhatósága ipartelepítési célra a domborzati viszonyok miatt korlátos. Pásztó környékén viszont célszerű feltárni 
gazdaságfejlesztésbe vonható zöldmezős területeket a kedvező elhelyezkedés miatt. Ez az a távolság, ameddig a kelet-nógrádi 
iparmedencéből a munkaerő hajlandó ingázni.  
Balassagyarmaton gazdasági tevékenységre jelentős tartalék területek állnak rendelkezésre a déli iparterületen a Delphi mellett, 
azonban azok bevonásához infrastruktúra-fejlesztés és elkerülő út építése szükséges. A szomszédos Szügybe települt 
vállalkozásokkal együtt ezen a területen formálódhat Nógrád megye egyik új ipari centruma. Az iparterület fejlesztés a teljes 
megyére nézve elengedhetetlen, mert a meglévő ingatlankapacitások jelentik a legszűkebb keresztmetszetet a 
munkahelyteremtésben, tőkebeáramlásban. Kelet-Nógrádban Pásztó rendelkezik zöld mezős ipartelepítésre a legnagyobb területtel, 
amelyek körültekintő iparterület fejlesztéssel jelentős betelepülési lehetőségeket állíthatnak elő. Salgótarjánban hatalmas kiterjedésű 
alulhasznosított ipari-gazdasági területek és barna mezős rehabilitációval hasznosítható ipari telektömbök állíthatóak a térség 
újraiparosításának szolgálatába. 
Többnyire a csökkenő lakosságú városok problémája a kiürült iskolák, közintézmények irodaépületeinek fenntartása, hasznosítása. 
Fejlesztésbe vonásuk lehetőségei korlátosak, szerepüket a szolgáltató szektor befektetéseinél lehet megtalálni. a gazdaság- és 
vállalkozásfejlesztési programokat. 
A telepítési tényezők fejlesztésének iránya szinte minden szinten a korszerűsítés, a humántőke estében az oktatásfejlesztés,  
a tudástartalom erősítése lehet.  

1.2. ce) Területi innovációs potenciál 

Az Észak-Magyarországi Régióban található innovatív vállalkozások aránya az egyik legalacsonyabb a régiók között, míg a régión 
belül a Nógrád megyei szervezetek részesedése a legkisebb. Az innovativitás többi tényezőjét vizsgálva is ugyanerre a 
következtetésre juthatunk. A megyében nincs intézeti, vagy oktatási intézményhez kapcsolódó kutatóhely, a vállalatok innovációs 
teljesítménye rendkívül alacsony bármilyen szegmensben vizsgáljuk is azokat (kifejlesztett új termék, -szolgáltatás, – marketing 
megoldás, innovációs együttműködések jelenléte, innovációs célú befektetések, szervezeti innováció, innovatív produktumok 
árbevétele).  
Az elmúlt évékben különböző fórumokon – elsősorban a megyei közgyűlés és a területfejlesztési tanács ülésein – több alkalommal 
is áttekintésre került a megye gazdaságfejlesztési és szerkezetátalakítási stratégiai helyzete, valamint kijelölésre kerültek a további, 
innovációval kapcsolatos feladatok is. Kidolgozásra és 2005-ben elfogadásra került Nógrád megye innovációs programja, amely 
illeszkedett a megye gazdaságfejlesztés célkitűzéseihez, inputként szolgált többek között a kistérségi szintű fejlesztési 
stratégiáknak. Ennek ellenére a megyei innovációs igények, célok nem épültek be szervesen fejlesztési folyamatokba, nem 
realizálódtak. Az elszigetelt kezdeményezések (egyes innovatív vállalkozások, klaszterképződmények) nem jártak a várt 
eredménnyel, nem járultak hozzá jelentősebben a megye gazdaságának korszerűsödéséhez, hatékonyságának javításához. 
Ezt támasztják alá a nemzetközi tapasztalatok, melyek szerint jelentős K+F+I tevékenység ott van, ahol fejlett és robusztus az ipar 
és jelentős az ipar profiljához kapcsolódó egyetemi oktatás. Nógrád megye jelenlegi helyzetére egyik sem jellemző. A helyben 
meglévő nagyvállalatok, multinacionális cégek alapot és lehetőséget teremtenek a K+F-re és az erre épülő innovációs munkára. A 
nagyvállalatokkal együttműködő kisvállalatok, alkotóműhelyek (klaszterek és más kooperációra épülő működési formák), a közös 
fejlesztésekben megszerzendő tapasztalatok (tudástranszfer) birtokában megteremthetik a térségi innovációs folyamatok 
felélesztését. Mindehhez kapcsolódnia kell – a köz- és felsőoktatás integrációjával – az innovációs folyamatok emberi erőforrás 
feltételei megteremtésének. 
A megye jelentős ipari hagyományai és az ennek alapján lehetséges újraiparosítás, valamint Magyarország kutatási, fejlesztési és 
innovációs centrumának, Közép-Európa központi metropoliszának közelsége biztosíthatja az esélyt a K+F+I tevékenység jelentős 
fejlesztésére. Éppen ezért alapvető célkitűzés és fejlesztési irány kell legyen, hogy az új tervezési időszak elképzeléseinek, majdani 
programjainak kialakításakor olyan kutatási, fejlesztési és innovációs prioritások, intézkedések kerüljenek megfogalmazásra, 
amelyek hatékonyan növelik Nógrád megye versenyképességét. A K+F+I tevékenység rövidtávon megvalósítható fellendítése előtt 
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tornyosuló akadályok ellenére vannak tényezők, amelyek kedvezőnek tekinthetőek a K+F+I közép és hosszabb távon történő 
fejlesztése szempontjából. A megyében jelenlévő külföldi ipari vállalkozások – és néhány magyar KKV – saját területükön a vezető 
csúcstechnológiát és az ehhez tartozó, globális élvonalbeli tudást testesítik meg. A K+F+I fejlesztéséhez szükséges helyi 
felsőoktatási háttér kialakításának érdekében jelentős erőfeszítések történnek. A megye legnagyobb városa, gazdasági és 
közigazgatási központja – Salgótarján – élhet a következő kedvező adottságaival is a K+F+I vállalkozásoknak a városba csábítása 
érdekében: Budapest formálódó városrégiójában, a 21-es  számú főút tervezett négynyomúsítását követően, a főváros egyetemeitől 
és gazdasági életétől egy órányira csökkenő elérhetőséggel a Budapest körüli többi „csapágyvároshoz” képest Salgótarján jelentős 
előnyökkel rendelkezik az induló vagy pályájuk elején tartó K+F+I vállalkozásokat működtető magasan kvalifikált fiatal értelmiségiek 
szempontjából: A többi „csapágyvároshoz” viszonyítva az egyedülálló szépségű hegyvidéki tájban, a főváros frekventált 
zöldövezeteihez hasonló lakókörnyezettel, jó minőségű, de a fővárosinál sokkal olcsóbb lakásállománnyal, jó iskolarendszerrel 
rendelkezik. Megfelelő városmarketing, imázsépítés és állami ösztönző eszközök, kedvezmények bevezetése esetén a kedvező 
adottságokra építve vonzó célponttá válhat a fiatalabb generáció által működtetett K+F+I vállalkozások számára. Az állami segítség 
a barna mezős városrehabilitáció megkerülhetetlen feladatainak végrehajtásával összehangolt, integrált fejlesztéshez kapcsolódva 
is elképzelhető az integrált területi befektetések keretében. 
A területi innovációs potenciál az 1.2. ce) mellékletben található. 

1.2. cf) A térség gazdaságának versenyképességét befolyásoló tényezők 

A regionális versenyképesség főbb mutatói a 
gazdasági kibocsátás (GDP), a 
munkatermelékenység, a foglalkoztatási és a 
munkanélküliségi ráta. (A versenyképesség 
természetesen másként, ennél jóval részletesebben 
is elemezhető.)  Nógrád megye versenyképességét 
az említett mutatók alapján a hazai megyék 
viszonylatában vizsgáljuk, és összehasonlítjuk az 
EU 27 átlagával. 
Az egy főre eső GDP alakulását 2000-2010. 
között országos és megyei szinten, illetve átlagban 
a grafikon ábrázolja. A szürke mező jelzi a megyei 
(Budapest nélküli) átlag, a sárga az országos átlag 
szintjét. A grafikonon látható, hogy a megyék nagy 
többségében már 2003-tól lelassult a gazdasági 
növekedés, amely egyre inkább elmaradt a 
budapesti értékektől, és az EU átlagtól is. A főváros 
gazdasági növekedése nagyon lendületes, a 
legmagasabbak között van Európában. A megyék 
között különbségek 2002 óta növekednek, melynek 
egyik tényezője a külföldi tőkebeáramlás területi 
egyenetlensége. Budapesttel szemben a legkisebb 
ütemben Nógrád megyében növekszik az egy főre 
eső GDP. A leszakadást tükrözi, hogy a sorban 
felette álló megyéhez viszonyítva is egyre nagyobb 
a különbség. Míg Győr-Moson-Sopron és 
Komárom-Esztergom megyék kiugró teljesítménye 
mellett a többi megye nagyjából egy ütemben 
halad, Nógrád 2004. óta majdnem stagnál. 2010-
ben az EU 27 átlagának 28,9 (!) %-át érte el az egy 
főre eső GDP Nógrád megyében. A sorban utánunk 
következő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetén 
ez az érték 34,7%. 
Az adatok értékelésénél nem szabad figyelmen 
kívül hagyni egy fontos tényezőt. A KSH 
módszertani útmutatója szerint a vállalati 
szektorban a GDP adatokat a megyébe tartozó 

egyes vállalkozások adataiból összesítik. A több telephellyel rendelkező szervezetek esetében a bruttó hozzáadott értéket a megyei 
bérek és keresetek arányában osztják fel az érintett megyék között. A többi szervezetet a székhely szerinti megyében számolják el, 
azt feltételezve, hogy tevékenységüket a bejegyzés szerinti megyében végzik. Nógrád megyében átlagon felüli azon kis- és 
középvállalkozások száma, melyeknek székhelye Budapestre van bejegyezve. Ennek legfőbb oka a helyi adóhatóság szakmai 
felkészültségében, illetve a vállalkozók által „eredményorientáltnak” nevezett ellenőrzési politikájában keresendő. Másrészt a 
szolgáltató szektor vállalkozói többen vallják, hogy fővárosi címmel könnyebb megbízásokhoz jutni, egy salgótarjáni székhely 
versenyhátrány a megrendelésekért folytatott piaci harcban. A torzítás mértéke sajnos nem mérhető, legfeljebb a megdöbbentő 
lemaradást tükröző ábra által okozott negatív érzések javítására alkalmas a tényének figyelembe vétele. 
A munkatermelékenység értéke az egy foglalkoztatottra jutó GDP-vel fejezhető ki. Mivel mind a foglalkoztatottság, mind a GDP 
hasonló arányban marad alul a többi megyéhez képest, az adatok nem hoznak az egy főre eső GDP számításától eltérő eredményt.  
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A foglalkoztatási ráta a megyékben elég nagy ingadozásokat mutat. A vizsgált időszakban 7 megyében és Budapesten értéke 
mindig meghaladta az országos 
és megyei átlagot. A többi 
megye viszont évek óta nem tud 
tartósan „sávot” váltani. A 
legtöbb, kevésbé fejlett megyé-
ben 2006. óta esik vissza a 
foglalkoztatottság. 2011-ben 
először ment az érték 40% alá, 
sajnos éppen Nógrád megye 
esetében (39,6%). Ez az érték 
az EU 27 átlagának 61%-a. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A munkanélküliségi ráta 2005 óta mutat jelentős változást. Előtte csak Szabolcs-Szatmár- Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében volt ugrásszerű növekedés a ráta értékében. A többi, kevésbé fejlett megyében, így Nógrádban is, viszonylag 
stabilizálódott a helyzet 2005-2007 között, azt követően viszont minden megye esetében látható a gazdasági válság hatása. A ráta 
2011-ben Nógrád megyében alakult a legkedvezőtlenebbül 18,7%-os értékével, megelőzve ezáltal a mindig előtt álló Szabolcs-

Szatmár-Bereg (18,4%) és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét 
(17,8%). Ez az érték az EU27 
országok átlagos munkanélküli-
ségi rátájának (9,4%) csaknem 
a kétszerese.  

 
 

A fentieket összegezve: Nógrád 
minden mutató tekintetében 
utolsó helyen áll 2011-ben a 
megyék rangsorában. Pozíciója 
leszakadó, növekedése az 
utóbbi hat évben nem számot-
tevő. Meglepő, hogy mindez 
Közép-Európa egyik legdinami-
kusabban fejlődő térségének 
szomszédságában történik, 
amelynek hatásai nem érződ-
nek, illetve annak húzóereje 
nem érvényesül, vagy nem tudja 

azt a megye kihasználni. Az látható: megfelelő és hatékony beavatkozás nélkül Nógrád megye végképp periférikus helyzetbe kerül, 
és leszakadása visszafordíthatatlanná válik. 
 

1.2. d) Társadalmi környezet 

1.2. da) Kulturális adottságok, értékek 

A települések kulturális életében korábban jeleskedő kultúrotthonok, művelődési házak száma közel két évtized alatt 22%-kal 
csökkent, miközben 40%-kal nőtt az önkéntes alkotói közösségeké. 
A megyében a salgótarjáni József Attila Művelődési és Konferencia Központ a legnagyobb rendezvénygazda: változatos programjai 
közül kiemelkedik a nemzetközi dixieland fesztivál és a Tarjáni Tavasz rendezvénysorozata. Az itt működő, közelmúltban megalakult 
Zenthe Ferenc Színház önálló társulattal, egyben befogadó színházként is működik. 
Balassagyarmat Nyugat-Nógrád oktatási-kulturális központja. Itt működik a megye egyetlen képtára, valamint képzőművészeti 
galériája (Horváth Endre Galéria). A város számos tradicionális, országos kulturális-művészeti eseménynek ad otthont, közülük is 
legjelentősebb az országos Amatőr Színjátszó Fesztivál, és a Madách Ünnepség. Nemzetközi jelentőségűvé nőtt a Szent Anna 
Búcsú 
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A mozik látogatottsága lehangoló. 2008-ban Nógrádban az egy előadásra jutó nézők száma 10,6, addig Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében 17,1; Heves megyében 18,5; országosan pedig 24,7. Az ezer lakosra jutó látogatók száma ugyanebben a sorrendben: 
100; 453; 390; illetve 1164. 
A közművelődés alapvető színterei ma is a közkönyvtárak, amelyek egy része a tudományos gyűjtő- és kutatómunkát (mikrofilm, 
internet-használat stb.) is lehetővé teszi. Sajnálatos, hogy amíg Nógrád megyében 1990-ben még 153, 2008-ban már csak 67 
települési könyvtár (a bázisév 43,8%-a) fogadta látogatóit. A kölcsönzött könyvtári egységek száma alig több mint 40%-ára, az egy 
beiratkozott olvasóra jutó kölcsönzött könyvtári egység a felére csökkent, ez utóbbi mutató rosszabb az országos és a régiós 
átlagnál. 
A történeti múlt értékei megőrzésének, bemutatásának, különböző gyűjtemények kiállításának színterei a múzeumok, adataikat az 
alábbi táblázat mutatja. 

A muzeális intézmények számának 
csökkenésével szemben nőtt a kiállítások 
száma. A múzeumok megújítására van-
nak jó elképzelések, ám egyelőre még a 
legtöbb intézmény anyagi gondokkal 
küzd, a kultúra pedig egyre inkább csak a 
megszállottak ügyévé válik. A kulturális 
értékek között kiemelkedő szerepet töl-
tenek be és meghatározó jelentőségűek 
Nógrád szellemiségének formálásában és 
kisugárzásában is megyei közgyűjteményi 
intézmények, amelyek Nógrád megye 
városaiban találhatóak. 

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet együttműködést folytat a telepelülésekkel mind a könyvtári, mind a 
közművelődési módszertani szolgáltatások terén. Ebben az időszakban 60-ra nőtt azon települések száma, melyek részére 
mozgókönyvtári ellátást nyújt.  
A Balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár 1108 m2-es területével a megye második legnagyobb könyvtára, egyben 
szellemi műhelye. A Magyar Tudományos Akadémia Központi Könyvtárából átvett Esze Tamás-gyűjteménye figyelemre méltó, 
digitalizált állomány. A Madách Imre Városi Könyvtárhoz mint szolgáltató könyvtárhoz 16 község csatlakozott. Az intézmény három 
évtizede folytat könyvkiadói tevékenységet és számos könyv szöveggondozását, szerkesztését, nyomdai előkészítését végezte el. 
A Nógrád Megyei Levéltár színvonalas szakmai tevékenységének elősegítése érdekében fogalmazódott meg a programban a 
raktározási feltételek javítása, a salgótarjáni és a balassagyarmati raktár kapacitásának növelése. Ennek megfelelően megvalósult a 
Salgótarján, Május 1. úti raktár felújítása. 
A múzeumi szférában a meghatározó kiállítóhelyek: a balassagyarmati Palóc Múzeum és skanzen, a felújításra került szécsényi 
Kubinyi Ferenc Múzeum, a salgótarjáni Bányamúzeum, a Nógrádi Történeti Múzeum, benne a nemzetközi szinten is figyelemre 
méltó Mihályfi gyűjteménnyel, az újrarendezett Hollókői Falumúzeum, a pásztói új, állandó történeti kiállítás és a felújított Palóc Ház.  
Pásztó városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt keretében folyamatban van a pásztói ciszterci műemlék kolostor együttes 
és a Múzeum tér felújítása. 
A Szlovák Nemzeti Múzeummal együtt benyújtott „Közös örökségünk Madách” tárgyú pályázati projekt befejezés előtt áll, amely 
keretében megújult az egykori Madách kúria és állandó kiállítás. Gyűjteményeink, tárgyi kulturális értékeink a magas művészet 
(Balassi, Madách, Mikszáth, Csohány Kálmán, Földi Péter) és a népművészet területén is számottevőek.  
Megkezdődött a kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztését szolgáló támogatás elnyerésére irányuló pályázat előkészítése a 
Történeti Múzeum, a Földalatti Bányamúzeum, továbbá Hollókő idegenforgalmi szerepének erősítése érdekében. A Történeti 
Múzeum épületének homlokzatán egyelőre csak a veszély-elhárítási munkák készültek el. A pásztói múzeum udvarán tervezett 
miocénpark projekt finanszírozására benyújtott pályázat két alkalommal is elutasításra került, így fedezet hiányában nem 
valósulhatott meg. Élve egyéb, előre nem tervezhető pályázati lehetőségekkel a Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja pályázat 
keretében folyamatban van a műemlék kolostor együttes és a Múzeum tér felújítása. 
A Szlovák Nemzeti Múzeummal együtt benyújtott „Madách, közös örökségünk Madách” tárgyú pályázat kedvező elbírálásban 
részesült. Ez a csesztvei épület utólagos szigetelését, tetőfelújítását, akadálymentesítését, fűtéskorszerűsítését foglalta magában a 
kapcsolódó felújítási munkákkal, és tartalmazta az új Madách-kiállítás költségeit.  
Kulturális adottságaink a magas művészet (Balassi, Madách, Mikszáth, Csohány Kálmán, Földi Péter) és a népművészet 
szférájában is számottevőek. A palócságot átölelő megoldás lehet füleki Zsákszínház és a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház 
együttműködése, művészeti kooperációja. 

1.2. db) Területi identitás, civil aktivitás 

A nógrádi identitás fontos szerepet tölt be Nógrád – mint földrajzi, kulturális, közigazgatási és gazdasági egység – belső 
hálózatának és szellemségének fejlesztésében. Az identitásélmény elengedhetetlen feltétele a megye erőforrásai hatékony 
kiaknázásának, a kooperációkon alapuló előnyök érvényesítésének. A megye eredményeinek – sikereinek és elismertségének – 
számos összetevője van, amelyek elérésben a települési önkormányzatok, gazdasági, társadalmi és civil szervezetek – közvetett 
vagy közvetlen formában, sajátos eszközeikkel – működtek/működnek közre. A nemzetközi kapcsolatok formálása során a 
gazdasági-kooperációs előnyök eléréséhez a természetes történelmi kötődések megfelelő alapot nyújtanak. Ennek érdekében 
érzékelhető törekvés mutatkozott a határ-menti kapcsolatok ápolására, új partnerek és együttműködési formák kialakítására. A 
megye történelmi-kulturális értékeinek bemutatására az elmúlt években pályázatok segítségével tanulmányutak szervezésére került 
sor, Madách-Mikszáth kultusz ápolása jegyében színes programok várták az érdeklődőket, a Virágos Nógrádért verseny a 

Múzeumok, kiállítások, látogatottság 

Megnevezés 1990. 2008. 
2008. 1990.  

%-ában 

Muzeális intézmény 17 11 64,7 
Kiállítás 46 72 156,5 
Látogató, ezer 176 74 42,0 
Egy kiállításra jutó látogató 3826 1028 26,9 
Ezer lakosra jutó látogató 779 354 45,4 

Forrás: Nógrád megye statisztikai évkönyvei, KSH.  Saját szerkesztés és számítás 
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vidékfejlesztés területén tett meghatározó tanúbizonyságot, a Nógrádi Megyenapoknak a megye kulturális, hagyományőrző 
programjai sorában is kiemelkedő jelentősége volt és van napjainkban is. 
A civil aktivitás fő koordinátora, szervezője és mozgató rugója a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ, amely a megye-
székhelyen működik a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete gesztorálásában. Ugyanez a szervezet tartja fenn a 
Nógrád Megyei Civil Portált. A tevékenységnek helyet adó Civil Ház Salgótarjánban 2000-ben nyílt meg az országos hálózat 13. 
tagjaként. A Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) Országos Hálózata a civil szervezetek nyitott partnerségén és területi elven 
alapuló országos szintű együttműködés, amely a hazai civil szektor fejlesztése érdekében szakmai és infrastrukturális 
szolgáltatásokat kezdeményez és nyújt, elősegítve a civil szektoron belüli és a szektorok közötti együttműködést, és egy, a 
tapasztalatokon és igényeken alapuló tudásbázis létrejöttét. A CISZOK hálózat megyei tagja szintén a salgótarjáni 
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 
A Nógrád Megyei Civil Portálon található meg a megyei civil szervezetek adatbázisa, illetve a 2010-ben megjelent Nógrád Megyei 
Civil kalauz is. A megyei szervezetek segítséget kaphatnak a Civil Házban jogi és pénzügyi kérdésekben, pályázatkészítésben, 
szakértők keresésében. 
A Salgótarjáni Civil Fórum a bejelentkezésükkel együttműködési szándékukat kinyilvánító salgótarjáni civil szervezetek tanácskozó 
összejövetele. A Fórum a civil szervezetek kapcsolatainak fejlesztését, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek elősegítését, a 
civil társadalom erőinek összefogását, működésük hatékonyságának javítását szolgálja. A Fórum működését a Civil Kódex 
szabályozza. 
A Salgótarjáni Civil Kerekasztal a Fórum szekciói által megválasztott szakmai és érdekvédelmi csoportosulások képviselőinek 
rendszeresen ülésező tanácskozó testülete. Két Civil Fórum közti időszakban munkaterv alapján foglalkozik az időszerű, civil 
szektort érintő kérdésekkel, az együttműködési lehetőségekkel, a partnerséget alakító kérdésekkel. A szekciók együttműködési 
szándéka szerint keresi az Nemzeti Civil Alapprogram (ma Nemzeti Együttműködési Alap) és az Európai Unió alapjai által teremtett 
közös pályázati lehetőségeket. Segíti a helyi, megyei, regionális és országos, valamint szakmai civil kezdeményezéseket. 

1.2. dc) Humán erőforrások: demográfiai szerkezet és prognózis, foglalkoztatási viszonyok, 
humánkapacitások, jövedelmi viszonyok, kisebbségek helyzete  

Demográfiai szerkezet és prognózis 

A megye lakónépessége 2012 elején  198.933 fő volt, amely az elmúlt hat évben 7,4%-kal csökkent. A népesség több mint két 
évtizede tartó fogyásának két fő oka van: egyfelől a csökkenő születésszámhoz magas halandóság társul, másfelől többen 
költöznek el innen, mint ahányan beköltöznek. Ez a demográfiai folyamat okozza a korösszetétel romlását, a népesség 
elöregedését. 
Nógrád népességét alakító tényezők közül 2006-ban még a természetes fogyás volt a meghatározó, a vándorlás lényegesen kisebb 
szerepet játszott, 2009-ben megfordultak az arányok. A foglalkoztatási krízishelyzetben lévő megyéből ugyanis egyre többen 
vándorolnak el. Az elmúlt hat évben bekövetkezett 15.891 fős csökkenésből 49%-ot, vagyis 7.768 főt a természetes fogyás 
határozott meg, míg a vándorlási veszteség 51%-kal, 8.123 fővel járult hozzá a Nógrád megyében lakók számának csökkenéséhez.  
A lakónépesség fogyása a vizsgált időszakban Nógrádban (-7,4%) intenzívebb volt mind az Észak-Magyarországi Régió (-6,3%), 
mind az országos átlagnál (-1,2%). 

A demográfiai adatok alakulása Nógrád megyében 

Megnevezés 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Összesen 
Élveszületés 1.961 1.863 1.814 1.779 1.668 1.590 10.675 

Halálozás 3.107 3.122 3.004 3.090 3.016 3.104 18.443 

Természetes fogyás -1.146 -1.259 -1.190 -1.311 -1.348 -1.514 -7.768 
Vándorlás -648 -1.589 -1.355 -1.409 -1.650 -1.472 -8.123 

Népesség-fogyás -1.794 -2.848 -2.545 -2.720 -2.998 -2.986 -15.891 
Forrás: KSH 

Nógrád megye lakosságának korösszetétele az országosnál kedvezőtlenebb, a demográfiai öregedés folyamata intenzívebb, mint a 
megyék átlagában.  A gyermekkorúak aránya a 2006. január 1-jei 15,6%-ról 2012 elejére 14,2%-ra csökkent, miközben a 65 évesek 
és idősebbeké 16,8%-ról 18,4%-ra nőtt. Országosan is hasonló folyamatok figyelhetők meg, azzal a különbséggel, hogy a negatív 
változások kevésbé rontották az arányokat, mint Nógrádban. 

A korösszetétel, az eltartottsági ráta és az öregedési index alakulása, % 

Megnevezés 
Nógrád megye Észak-Magyarország Országosan 

2006. 2012. 2006. 2012. 2006. 2012. 
14 éves és fiatalabb 15,6 14,2 16,6 15,2 15,4 14,5 
15-64 éves 67,6 67,4 67,4 67,5 68,8 68,6 
65 éves és idősebb 16,8 18,4 16,1 17,3 15,8 16,9 
Népesség összesen* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Az eltartott népesség rátája 47,9 48,3 48,4 48,2 45,4 45,7 
Öregedési index 107,3 129,2 97,0 113,6 102,4 116,6 

Forrás: KSH 
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Az eltartottsági ráta (a 0-14 évesek és a 65 évesek és idősebbek aránya a 15-64 évesekhez képest) a megyék közül Nógrád 
megyében a legmagasabb: 2012. január 1-jén száz 15-64 évesre 48,3 gyermek és időskorú személy jutott, míg országos átlagban 
45,7. A korösszetétel változását jól szemlélteti az öregedési index, mely legfrissebb adata szerint – 2012. január 1. – 100 
gyermekkorúra 129-130 idős ember jutott, míg országosan 116-117.  
A születések számának csökkenő trendje következtében egyre kevesebb gyermekkorú lakosa van Nógrád megyének, s ezt a 
negatív tendenciát a növekvő elvándorlás tovább fokozza. Az előttünk álló években is nagy valószínűsséggel a kedvezőtlen 
demográfiai folyamatok alakítják majd a lakosság számát, összetételét. 
Napjaink nógrádi traumája a fiatal iskolázott szakemberek elvándorlása. Ez hatékony helyi intézkedésekért kiált: anyagi 
ösztönzőkkel, ösztöndíjjal, letelepedési támogatással is meg kell állítani az elvándorlást, meg kell tartani a még itthon lévőket, haza 
kell csábítani az elköltözötteket! 

Foglalkoztatási viszonyok 

A foglalkoztatási, munkanélküliségi mutatók alapján Nógrád az egyik legkritikusabb térség hazánkban. A foglalkoztatás szintje 
folyamatosan alacsonyabb, mint országos átlagban, miközben a munkanélküliségi ráta rendre magasabb értéket mutat. A megye 
helyzetét jellemzi, hogy 2011-ben a foglalkoztatás szintje országos viszonylatban itt volt a legalacsonyabb, miközben a munka-
nélküliségi ráta a legmagasabb. Az elmúlt években jelentősen romlottak a gazdasági aktivitást jelző mutatók, a folyamat intenzívebb 
volt mind a magyarországi térségeket, mind az európai unió tagállamait jellemzőnél. 
Az utóbbi két mutatót jól szemléltetik az 1.2. dc) mellékletben található grafikonok. 
2006-ban Nógrád megyében a 15-74 éves népesség alig több mint fele, 51,1%-a volt jelen a munkaerőpiacon foglalkoztatottként 
vagy álláskeresőként, s ez az arány 2011-ben már csak a 48,7%-ot érte el. A foglalkoztatási arány ugyanezen időszakban 45,7%-ról 
39,6%-ra csökkent, s ezzel soha nem tapasztalt szintre süllyedt. A munkanélküliségi ráta ezzel párhuzamosan 10,6%-ról 18,7%-ra 
emelkedett, ami a KSH adatgyűjtése óta szintén a legrosszabb értéknek számított. 
A pénzügyi-gazdasági válság jelentősen rontotta a megye egyébként is rossz foglalkoztatási helyzetét. A gazdasági folyamatokat 
azóta is többnyire stagnáló, illetve negatív tendenciák jellemzik a térségben, melyek munkaerőpiacra gyakorolt kedvezőtlen hatása 
megmutatkozik a megye foglalkoztatási mutatóiban. 

A gazdasági aktivitás alakulása a 15-74 éves népesség körében Nógrád megyében 

Megnevezés 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2006 

ezer fő % 
Foglalkoztatottak 74,9 75,6 70,6 67,1 65,1 61,0 -18,6 
Munkanélküliek 8,9 7,9 10,2 12,7 14,7 14,1 58,4 
Inaktívak 80,2 79,6 80,2 77,9 76,4 78,9 -1,6 
15-74 éves népesség 164,0 163,1 161,0 157,7 156,2 154,0 -6,1 

Forrás: KSH-MEF 

A megye foglalkoztatási helyzetének romlását jól szemléltetik az előző táblázat adatai. A KSH által vizsgált – 15-74 éves – népesség 
száma évről évre folyamatosan csökkent, melynek hatására 2011-ben 6,1%-kal kevesebben szerepeltek a megfigyelt körben. A 
foglalkoztatottak száma ezzel egy időben közel 14 ezer fős, 18,6%-os csökkenést mutatott, holott a nyugdíj-korhatár folyamatos 
emelkedése miatt elvileg ezzel ellentétes folyamatnak kellett volna érvényesülnie.  A válság kibontakozásának évében, illetve 2011-
ben volt a legintenzívebb a foglalkoztatottak számának apadása, amit döntően az önfoglalkoztatók tevékenységének megszűnése 
határozott meg, de az alkalmazásban állók száma is kedvezőtlenül alakult. 
A munkanélküliek száma 2008–2010-ben folyamatosan nőtt a megyében, bár 2011-ben már némi javulást tükröztek az adatok, de öt 
év alatt így is közel 60%-kal emelkedett az aktívan munkát keresők létszáma. A válság kezdetén állástalanná váltak jelentős része 
azóta sem talált vissza a munkaerőpiacra, miközben az iskolából kikerülők esetében is jelentősen hosszabbá vált a 
munkahelykeresés időszaka. 

Humánkapacitások 

Az iskolázottság és a szakképzettség szintje a társadalmi-gazdasági fejlettség egyik legfontosabb ismérve. A változó 
körülményekhez igazodva elengedhetetlenül szükséges az új ismeretek megszerzése, illetve a már meglévők korszerűsítése. A 
2005. évi mikrocenzus adatai azt jelzik, hogy Nógrád megye lakosságának iskolázottsági szintje nem érte el az országosan jellemző 
mértéket. 
A 15 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettségének vizsgálata szerint 2005-ben a megyében az 
országos átlagnál magasabb volt a legfeljebb általános iskolát, illetve a szakmunkásképzőt, szakiskolát végzettek aránya, míg az 
érettségivel, diplomával rendelkezők súlya nem érte el a hazai átlagot. 

A 15 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint Nógrád megyében (%) 

Megnevezés 
15 éves és idősebb 

lakosság 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Legfeljebb általános iskola   45,9   18,9   38,0 
Középiskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel   20,8   33,9   34,9 
Középiskola érettségivel   24,8   32,4   24,0 
Egyetem, főiskola oklevéllel     8,5   14,8     3,1 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH, Mikorcenzus 
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1990 óta a foglalkoztatottsági viszonyok átrendeződtek, a foglalkoztatottak számának fokozatos csökkenése mellett megjelentek a 
munkanélküliek, és jelentősen emelkedett az inaktív keresők száma is. E csoportok igen eltérőek az iskolai végzettség tekintetében, 
illetve az egyes végzettségi szintekhez jellemzően különböző foglalkoztatottsági arányok tartoznak. Az alacsonyabb képzettségű, 
idősebb foglalkoztatottak fokozatosan kikerültek az aktív keresők közül és helyüket magasabb, korszerűbb képesítéssel rendelkező 
fiatalok foglalták el. 
Az utóbbi évtizedben jelentős szemléletváltás történt a fiatalok gondolkodásában és demográfiai magatartásában. A hangsúly a 
tanulásra, a képzettség szintjének emelésére helyeződött. A képzésben töltött idő egyre növekszik, sokan a munkaerő-piaci 
belépéstől tartva hosszabbítják meg iskolai éveiket, s választják az érettségire épülő iskolarendszerű vagy felsőfokú képzéseket. A 
pályaválasztók (és szüleik) értékrendjében elsődleges vonzerővel az érettségi, majd a diploma bír. Gondot jelent, hogy a diákok 
nagy része rendszerint nem a munkaerő-piaci igények, hanem a helyi képzési kínálat alapján választ iskolát, szakmát. 
Az első alkalommal regisztrálást kérő pályakezdők szinte kivétel nélkül a frissen végzettek közül kerülnek ki, ezért elsősorban ők 
jelzik az iskolák kibocsátása és a munkaerőpiac igénye között mutatkozó eltéréseket.  

Az első alkalommal regisztrációt kérő szakképzett pályakezdő álláskeresők száma és megoszlása Nógrád megyében 

Megnevezés 
2009. 2010. 2011. 

Létszám 
fő 

Megoszlás 
% 

Létszám 
fő 

Megoszlás 
% 

Létszám 
fő 

Megoszlás 
% 

Alapfokú szakképesítés 7 1,7 3 0,7 3 0,6 
Alapfokú iskolai végzettséghez kötött középfokú szakképesítés 157 38,4 173 40,9 242 51,0 
Középiskolai végzettséghez kötött középfokú szakképesítés 128 31,3 134 31,7 127 26,7 
Felsőfokú szakképesítések 48 11,7 48 11,3 59 12,4 
Felsőfokú iskolarendszerű képzés 69 16,9 65 15,4 44 9,3 
Összesen 409 100,0 423 100,0 475 100,0 

 
A főiskolán, egyetemen végző hallgatók dinamikus növekedése ellenére a magasan kvalifikált fiatalok az utóbbi években csökkenő 
számban kérték regisztrálásukat. Általános tapasztalat, hogy a felsőoktatásba beiratkozott nógrádiak több, mint 90%-a nem tér 
vissza lakhelyére (!), mivel elhelyezkedésükre minimális az esély. Ugyanakkor a megfelelő vezetési- és munkatapasztalattal 
rendelkező értelmiség pedig a központi centralizáció okán fokozatosan veszíti el pozícióit és lehetőségeit a megye területén. 
Döntően a jól képzett, mobil középkorú munkavállalók vándorolnak el. A tömegesen elterjedt, sokszor államilag is támogatott OKJ-s 
képzések nagy többségükben nem illeszkednek a munkaerő-piaci elvárásokhoz, így tényleges hasznosításukra nem – vagy csak 
nagyon korlátozottan – kerül sor. 
A következő években a munkaerő-állomány képzettségi szintjének emelkedése várható, ugyanis a munkaerőpiacra belépő 
pályakezdők magasabb iskolázottságúak, mint a nyugdíjba vonuló, idősebb korosztályhoz tartozók, miközben a felnőttképzés is 
egyre hangsúlyosabbá válik.    
Mindez magában rejti, hogy az eddiginél sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a humánkapacitások megtartására. A meglévő 
potenciál hatékonysága – az átgondolt helyi intézkedéseken túl – úgy is növelhető, ha a határ két oldalán a kölcsönösség jegyében 
járnak át művészeink, tanáraink, diákjaink. Arra kell törekedni, hogy ez a mozgás ne csak észak-dél irányú legyen, hanem működjék 
fordítva is.  

Jövedelmi viszonyok 

A havi bruttó átlagkereset 2000 és 2010 között Nógrád megyében 2,4-szeresére nőtt. Az árváltozások következtében a keresetek 
reálértéke ennél lényegesen kisebb ütemben emelkedett. A 2006 és 2010 között eltelt, válsággal terhes időszakban ugyanakkor 
lényegesen szerényebben, mindössze 11,9%-kal emelkedett a havi bruttó átlagkereset, miközben országosan 20%-ot meghaladó 
volt a növekmény.   
Összefüggésben azzal, hogy a megyei átlagkeresetek a vizsgált 10 év alatt nem azonos ütemben emelkedtek, az országos adathoz 
viszonyított arányuk a 2000. évi 75,4%-ról 2006-ra 84,1%-ra növekedett, majd 2010-ben 78,4%-ra csökkent. Ez a folyamat érződik a 
megyék közötti rangsorban elfoglalt helyezés változásában is. 2000-ben Nógrád megye még az utolsó volt a rangsorban, 2006-ban 
hat, 2010-ben pedig már csak három megyét előzött meg. 2011-ben az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete Nógrád 
megyében 162.421 forint, a nettó 110.980 forint volt, a hazai átlagtól való elmaradás 51 ezer, illetve 30 ezer forint.  
A személyi jövedelmek nagysága összefügg az adott terület gazdasági-társadalmi fejlettségével, munkaerő-piaci lehetőségeivel, a 
foglalkoztatás szintjével. A megyében 2010-ben ezer lakosra 418 személyi jövedelemadót fizető jutott, 28 fővel kevesebb, mint 
országosan. 
Az alacsony foglalkoztatási szintnek, másrészt az országostól jelentősen elmaradó jövedelmeknek köszönhető, hogy az egy 
adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem 2010-ben mindössze négyötöde volt az országos átlagnak. 
Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban az év elején Nógrád megyében a népesség 31-32%-a részesült, s az országosnál 
intenzívebb demográfia öregedés következtében ez az arány magasabb a hazai átlagnál, ami 2006-2012 között 29-30%-ot mutatott.  
2006 elején közel 68 ezer fő volt a nógrádi nyugdíjasok száma, míg hat évvel később, 2012 elején ennél 6,7%-kal kevesebb, azaz 
63,4 ezer fő. A csökkenő létszám mögött egyrészt a nyugdíjkorhatár emelkedése, másrészt a nyugdíjszerű ellátásokban részesülők 
felülvizsgálata állt.   
Az ellátottak több mint 70%-a öregségi nyugdíjat, míg a többieknek rokkantság, megváltozott munkaképesség, fogyatékosság vagy 
egyéb ok miatt folyósítottak nyugdíjat, járadékot vagy pótlékot. 2011 elején 53,4 ezer fő volt saját és 4,9 ezer fő hozzátartozói jogon 
volt nyugdíjas, emellett nyugdíjszerű ellátásban 5,4 ezer fő részesült. A nyugellátás havi átlagos összege 84.847 forint volt, amely 
96,2%-a az országosnak. 
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Családi pótlékot a megyében 2007-2010-ben havi átlagban 25-26 ezer család kapott 42-43 ezer gyermek után. Az egy családra 
jutó havi átlagos támogatás összege meghaladta a 25 ezer forintot, ami az utóbbi években szinte változatlan maradt. 
Gyermekgondozási segélyt 3,9 ezer fő, míg gyermekgondozási díjat, illetve gyermeknevelési támogatást további ezer-ezer fő vette 
igénybe 2010-ben havonta átlagosan a megyében.  
Kisebbségek – nemzetiségek – helyzete  
Nemzetiség minden olyan, Magyarország területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében 
számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan 
összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére 
és védelmére irányul. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény biztosítja a nemzetiségek számára az 
önkormányzatok létrehozásához való jogot. Ezzel a joggal Nógrád megyében 4 népcsoport él, bár az egykori ruszin kisebbségi 
önkormányzat működése csak egy választási ciklusra terjedt ki. 
Nógrád megyében a Magyarországon elő nemzetiségek közül 
a roma, a szlovák és a német nemzetiségek telepedtek le.  
A romák alkotják a Magyarországon élő legnagyobb hivatalo-
san elismert nemzetiséget, ők az egyetlenek, akik nem 
rendelkeznek anyaországgal. A 2001-ben végzett népszámlá-
lás adatai szerint nemzetiségi hovatartozás alapján 190 ezren 
vallották magukat cigánynak, míg a reprezentatív cigányvizs-
gálatok eredményei alapján a kutatók 1971-ben 320 ezer fő 
körülire, 1993-ban 468 ezer körülire, 2003-ban pedig mintegy 
570 ezerre becsülték a cigányok számát. Ez az ország teljes népességéhez viszonyítva közel 5,5 százalékos arányt jelentett. 
A romáknak hat nagy csoportja közül az oláhcigányok élnek a megyében legnagyobb számban. Az oláhcigányok túlnyomó többsége 
ismeri és beszéli a roma nyelvet. A megyében élő romák nagy része az apró falvakban él, kisebb részük a városokban. A falusias 
környezetben, többnyire szegregáltan, rossz lakáskörülmények között élnek. A megye több településén látszólag megállíthatatlan 
folyamat a település „elcigányosodása”, szegény-cigánnyá válása. A roma kisebbség foglalkoztatási rátája igen alacsony, ezen belül 
is a roma nőké 10%. Ez adódik egyrészt az alacsony iskolázottsági szintből és a korai gyermekvállalásból. 
Számos gazdasági-társadalmi folyamatot tapasztalunk, amelyek kedvezőtlenül érintik a leghátrányosabb helyzetű térségeket, illetve 
társadalmi csoportokat. Nemzetközi összehasonlításban kifejezetten alacsony a foglalkoztatás, nem versenyképes az oktatás, 
veszélyesen nő a lakosság eladósodása. Ezek a folyamatok halmozottan érintik a roma lakosságot, aminek egyszerre oka és 
következménye a diszkrimináció, tehát ciklikusan újratermelődő, generációk között öröklődő jelenségről van szó. 
A szlovák nemzetiség a második legnagyobb számban élő nemzetiség a megyében. Országos szinten a 2001-es népszámlálási 
adatok alapján 17.693 fő vallotta magát szlovák nemzetiségűnek, ezzel szemben a hazai szlovák szervezetek 100–110 ezer főre 
becsülik a hazai szlovákság lélekszámát. A nógrádi szlovákság a megyében viszonylag szétszórtan, a megye nyugati- és déli 
területein, kistelepüléseken él. Észak-Nógrád területén viszonylag kis számban élnek szlovák nemzetiségűek. A megye szlovák 
nemzetiségi települései: Alsópetény, Bánk, Erdőkürt, Felsőpetény, Lucfalva, Mátraszentimre, Nézsa, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, 
Rétság, Sámsonháza, Szügy, Terény, Vanyarc, Nógrád, Galgaguta, Szuha–Mátraalmás, Bokor, Egyházasdengeleg, Bér, Keszeg, 
Legénd, Erdőtarcsa.  
Jelenleg megyénkben kevés német nemzetiségű él, akik társadalmi helyzete semmiben nem tér el a szlovákokétól és a 
magyarságétól. Számukra az adekvát oktatás, nevelés, képzés, munkahelyi előrehaladás természetes, és a többségi társadalom 
tagjaiéval minimum azonos szintű.  
A roma lakosság aránya Nógrád népesség összetételében közelít a 20% felé. Ugyanakkor a népességben elfoglalt arányuk 
korosztályonként más. Részvételük a nyugdíjas korosztályban elenyésző, míg az óvodások között – bár erről nem készült statisztika 
– meghatározó, számos településen nyilvánvalóan, és egyes becslések szerint megyei szinten is már többségi. Nem mentesül a 
cigányság a rájuk fokozottan érvényes mutatók mellett (aluliskolázottság, szakmanélküliség, munkanélküliség, alacsony vagy irreális 
önértékelés, mostoha lakáskörülmények, tömeges nélkülözés, telepszerű elhelyezkedés, szubkultúra lét, gyakran visszahúzódó 
szocio-kulturális háttér, stb.) a mindenkire egyaránt érvényes trendek közül a család(ok) erodálódásának folyamata alól sem. Ma a 
gyermekek 42% nem házasságban, hanem együttélésben (vagy még abban sem) születik.  

1.2. e) közlekedési (országos és térségi jelentőségű közúti, kerékpáros, vasúti, légi és vízi közlekedés) és 
kommunális infrastruktúra 

1.2. ea) vonalas rendszerek, létesítmények 

Az állami tulajdonú úthálózat jelenlegi hossza 944 km, amiből a főutaké 170 km, mely a 2. számú Budapest-Vác-Rétság-Hont 
elsőrendű főútból, a 21. számú Hatvan-Somoskőújfalu elsőrendű főútból, továbbá a 22. számú Rétság-Salgótarján és 23. számú 
Kisterenye-Tarnalelesz másodrendű főutakból áll. Hosszuk és irányuk csak a legszükségesebb elérhetőségeket biztosítják a megye 
méretéhez, települési viszonyaihoz igazodva, a hiányzó kapcsolatokat a további fejezetek ismertetik.  
A 774 km hosszú mellékúthálózat elsősorban összekötő utakból és bekötőutakból áll a megye apró falvas szerkezetéhez igazodva. 
Nógrád megye országos közúthálózatának útkategóriánkénti megoszlását és az országos közutak burkolattípus szerinti százalékos 
megoszlását az 1.2. e) sz. melléklet mutatja be. 
További összesen 5.067 km út van önkormányzati tulajdonban, melyből 1.356 km a belterületi út. A belterületi utakból 420 km (31%) 
még ma is kiépítetlen. Meglepő, de például Bátonyterenye városban 23,4, Balassagyarmaton 15,5 km a kiépítetlen belterületi út. 
Regionális támogatással pár tíz kilométernyi önkormányzati út az elmúlt években felújításban részesült, de ezzel együtt is a 
belterületi burkolt utak kb. 50%-a gyenge vagy rossz minősítésű. A 3.710 km külterületi útból mindössze 78 km (2,1%) a kiépített 
szakaszok hossza. 

Nemzetiségi önkormányzatok számának alakulása 
Megnevezés 1998. 2002. 2006. 2010. 2012. 

Roma 44 64 81 87 76 
Szlovák 11 18 21 23 24 
Német 2 3 2 2 2 
Ruszin - - 1 - - 
Összesen 57 85 105 112 102 
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A kerékpárutakra általánosságban az a jellemző, hogy az országban elkészült kerékpárút-beruházások zömében nem alkotnak 
hálózatot. Így van ez Nógrádban is. Egyrészt hiányzik a települések közigazgatási határát túllépő, rendszerben való gondolkodás, 
másrészt a beruházások java része hivatásforgalmi célokat szolgál. Nógrád megyében négy pontszerű kerékpárút épült ki: Rimóc–
Hollókő (8,4 km), Pásztó és Hasznos (0,69 km), a 21. sz. főút mentén Salgótarjánnál (1,84 km), illetve a nőtincsi tározó partján. Egy 
nemzetközi program keretében (Hollókőtől Murányig – Határon átnyúló kerékpárút-hálózat néven) a Nógrád Megyei Önkormányzat 
projektvezetésével 70 km kerékpárút engedélyezési terve készült el. Finanszírozásához a megyei önkormányzat 3,5 mFt önerőt 
vállalt. Kiemelt projektként formálódik a Zagyva kerékpáros turisztikai fejlesztés, melynek keretében kialakítandó kerékpárút 
Salgótarjánt a Heves megyei Boldog településsel köti össze. A csatlakozó Boldog-Szolnok kerékpárút szakasz külön projektben épül 
meg. 
Korábban az Ipoly megyei szakaszán számos híd állt, amelyek közül kevés maradt meg: a 2. sz. főúton Parassapuszta és Ipolyság 
(Šahy), a 22. számún Balassagyarmat és Tótgyarmat (Slov. Darmoty) között. Újjáépült a közelmúltban a Pösténypuszta [Szécsény] 
– Pető (Pet’ov) és Ráróspuszta [Nógrádszakál] – Raroš  közötti.  
Nógrád megye Szlovákiával 156 km hosszú határszakaszán jelenleg a 2. sz. főúton Parassapusztánál (Ipolyság (Šahy) felé), a 21. 
sz. főúton Somoskőújfalunál (Sátorosbánya (Siatorska Bukovinka) felé), valamint Balassagyarmatnál (Tótgyarmat (Slov. Darmoty) 
felé) és Cerednél (Tajti (Tachty) felé) közúti, illetve a Somoskőújfalunál vasúti határátlépési pont található. Az elmúlt időszakban 
átadott (Pösténypuszta [Szécsény] – Pető (Pet’ov) és Ráróspuszta [Nógrádszakál] – Raroš közötti hidakkal további határátlépési 
pontok létesültek. Az átadott két hídon túl további hidak megépítése, valamint az Ipoly folyóval nem érintett határszakaszon egykori 
útkapcsolatok visszaépítése indokolt a közlekedési szakemberek szerint. 
A megye vasútvonalai az országos átlagnál rosszabb állapotban vannak, ha minden szempontot figyelembe veszünk, akkor talán az 
utolsó helyet foglalják el. A pályák karbantartása folyamatos, de ez csak a szinten tartásra éppen hogy elég. Időszakosan látványos 
romlások történnek. 
A vonalak még jelen állapotukban is többre lennének képesek a személyszállításban. A magyar vasúthálózat egyik legrégebben 
kiépített elsőrendű fővonalán megközelíthető Salgótarján az egyetlen megyeszékhely, amelynek nincs közvetlen vasúti kapcsolata 
Budapesttel, és nincs intercity közlekedés sem. 
A vasútvonalak részletes ismertetését 1.2. ea) sz. melléklet tartalmazza. 
A fenntartható fejlődés követelményei a vasútvonalak jövőbeli jobb kihasználásának lehetőségét és fejlesztésének igényét új 
megvilágításba helyezik, illetve egyes esetekben parancsoló szükségszerűségként vetítik előre. 

1.2. eb) egyéni és közösségi közlekedési megközelíthetőségi viszonyok 

A Nógrád Volán Zrt. 2005. január 1-től közszolgáltatási szerződés keretén belül végzi helyi és helyközi személyszállítási feladatait. 
Személyszállítási üzletággal rendelkezik Salgótarjánban (helyi és helyközi), Balassagyarmaton és Budapesten. A bátonyterenyei 
személyszállítási üzletág 2007. április 1-től gazdasági okok miatt megszüntetésre került, az itt ellátott tevékenységek beintegrálódtak 
a salgótarjáni helyközi személyszállítási üzletág feladatkörébe. 
A társaság Salgótarjánban helyi járati és helyközi, Balassagyarmaton helyi-helyközi, valamint Szécsényben helyközi, helyi autóbusz-
állomást üzemeltet.  
A salgótarjáni, balassagyarmati és a szécsényi önkormányzatokkal közösen elindított autóbusz pályaudvar rekonstrukció illetve, 
újjáépítés eredményeként 2007-ben mindhárom városban sor került az autóbusz-pályaudvarok átadására.  
A Nógrád Volán Zrt. 2000. évtől intenzív menetrend racionalizálást hajtott végre. A 2000–2008. év időszakában mintegy 22,1%-os – 
2.447 e km – fizető kilométer kibocsátás történt a helyközi és távolsági menetrend szerinti közlekedésben. A kiszolgálási színvonal 
emelése érdekében az ütemes menetrend bevezetése Salgótarján és Budapest között kialakított részhálózaton többletfutás 
teljesítmény megrendeléssel járt. 
A megye három városában (Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye) üzemeltet helyi járati közlekedést. A helyi járati hasznos 
km-teljesítmény 86,2%-át a megyeszékhely helyi közlekedésének teljesítménye teszi ki. A három városban 36 db autóbusszal 48 
vonalon szállítják az utasokat, (iskolai előadási) munkanapokon mintegy 631 db indított járat közlekedtetésével.  
A megyében nemzetközi, de még országos jelentőségű repülőtér sincs. A nemzetközi repülési igényt Budapest (Liszt Ferenc 
Repülőtér) elégíti ki, az M3 autópályáról való viszonylag kedvező eléréssel. A megyeszékhelytől mindössze 40 km-re szlovák 
oldalon található a sliac-i repülőtér, ami a megye elérését segíthetné, de lehetőségei egyelőre kiaknázatlanok. A 800 m hosszú és 
30 m széles aszfalt leszállópályával rendelkező repülőtér 1500 m hosszúságúra fejlesztésére az adottságok megfelelőek, így kisebb 
utasszállítógépek leszállására is lehetőség nyílna. Repülőtéri infrastruktúrája jól kiépített: hangárok, szerelőműhelyek, 
üzemanyagkút található, valamint szállás, étkezési lehetőségek is gazdagítják kínálatát.  

1.2. ec) közlekedési kapcsolati hiányok 

A legalapvetőbb közlekedési kapcsolati hiány a 21. számú főút esetében mutatkozik. Sokat segített a nemzetközi átmenő forgalom, 
az M3 autópálya felé irányuló forgalom, a megyeszékhely elérhetősége szempontjából a 2000-2002 között megindult négy-
nyomúsítási folyamat, valamint a több évtizedes késedelemmel befejezett salgótarjáni tehermentesítés. Feltétlenül szükséges a 
négynyomúsítás folytatása, az M3 autópálya és Salgótarján közötti teljes kiépítése, a szakaszosan elkészült négynyomú szakaszok 
összekötése. 
Közlekedési kapcsolati hiányt teremt a 23. számú főút települési belterületi szakaszokon átvezető jelenlegi nyomvonala, 
Bátonyterenye (Kisterenye) és Nemti elkerülésének hiánya akadályozza a főúti funkció megfelelő betöltését.  
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Hiányzó kapcsolat a 22. számú főút Balassa-
gyarmat elkerülésének elmaradt folytatása. A 2004-
ben megépült belterületi rövid elkerülést mindkét 
irányban hosszabbítani szükséges a városon 
kívülig, hogy az elkerülés teljes értékű lehessen. 
További szükséglet a 22. számú főúton a többi 
település elkerülése, fontossági sorrendben előre 
hozva Szécsény városát és Érsekvadkertet. 
A 2 számú főúton a további elkerüléseket elvileg 
megoldja az M2 autóút tervezett kialakítása. Rétság 
város esetében válhat ez sürgőssé, amennyiben az 
autóúti kiépítés elhúzódik.  
Hiányzó kapcsolatot jelentenek a jelenleg csak egy 
irányból megközelíthető zsáktelepülések. Ezen a 
helyzeten sokat segített a közelmúltban újjáépített 
pösténypusztai és ráróspusztai két Ipoly-híd, de 
további kiépítések is szükségesek, zsáktelepülési 

szempontból a hugyagi egykori híd esetében, egyéb úthálózati hiányzó kapcsolat tekintetében Drégelypalánk, Balassagyarmat-
Újkóvár, Nógrádszakál és Őrhalom esetében.  
Ugyancsak szükséges a Szécsény-Hollókő turisztikai fejlesztési tengely folytatásaként a hollókői világörökségi attrakció és a 21 
számú főút Bátonyterenye térségébe eső szakasza közötti közúti kapcsolat kiépítése. Az új kapcsolat a Bátonyterenyei kistérség 
Mátra felőli szélén, a Mátraalmás és Galyatető között tervezett út kiépítése révén nem csak annak a közúti csatlakozási feltételét 
teremti meg, hogy a Bátonyterenyei kistérségből Szentkút turista forgalmának egy része Hollókőt és Szécsényt is érinthesse, hanem 
mindezt közvetlenül hozzákapcsolja Galyatető és a Mátra kiemelt üdülőkörzete turisztikai forgalmához is. Korábban tervek készültek 
Nógrádsipek és Herencsény, valamint Bér, Buják és Ecseg összekötésére. Felmerült még, hogy szükséges Rimóc és Nagylóc, 
valamint Legénd és Romhány összekötése, valamint Pest megyét is érintően Nógrád és Szokolya között útkapcsolat kiépítése. A 
határ szakaszon jelentős igény mutatkozik a Karancsberény és Lipovány (SK), valamint a Zabar-Gömörpéterfalva (SK) egykori utak 
visszaépítésére. Vizsgálatra javasolt a jelenleg nem országos közúti szintű útvonalú Diósjenő-Kemence (Pest megye), Buják-Terény 
és Mátraalmás-Galyatető (Heves megye) nyomvonalak esetleges fejlesztése. A távlati tervekben szerepel a Rétság és a 21 számú 
főút közötti útszakasz főúti szintű fejlesztése. A kiépítést indokolja, hogy a megye északi részén húzódó 22 számú főúton kívül 
egyéb kelet-nyugat irányú főúti szintű kapcsolat nincsen. Ez a főúti kiépítés a korábbi elképzelések szerint folytatódik Gyöngyös 
térségén keresztül a Tisza tó irányába. 

1.2. ed) vízellátás 

Nógrád megyében minden település rendelkezik közüzemi vízellátással.  
A vízellátás vizsgálata során fontos szempont a lakásállomány változásának elemzése. A megye területén 2006 óta a 
lakásállomány, ha nem is nagy mértékben, de növekedést mutat. 
A 90.206 (2010 év vége) lakásból 80.134 (89,2%) csatlakozik a közüzemi vízellátáshoz, ez a csatlakozási arány azonban 
alacsonyabb az országos átlagnál (94,9%). A lakásépítéssel párhuzamosan folyamatosan növekszik az ivóvíz hálózatra csatlakozott 
lakások aránya is. A megye vízellátását uralkodóan a térségi vízellátó-elosztó rendszerek biztosítják. Vízbázisuk a távlati igények 
kielégítésére is alkalmas, a víz továbbítására és a tározásra szolgáló főműveik a beállt, elosztóhálózatok menti alacsony 
vízfogyasztásokhoz képest túlméretezettek. 
A legnagyobb művek köré szerveződtek a szolgáltató cégek, amelyek maguk is térségi szervezetek: Északmagyarországi 
Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV), Nyugat-Nógrád Vízmű Kft., Észak-Nógrád Vízmű Kft., Dél-Nógrádi Vízmű Kft., Bátonyterenye és 
Környéke Víz-és Csatornamű Kft., Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. Az Ipoly érintett vízgyűjtőterületén felszíni vízkivétel a Komra-
völgyi tározón és a Terény-Kiskérpusztai tározón keresztül történik. Az Ipolyból kivett víz, a Komra-völgyi tározón keresztül Észak-
Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. működési területén található települések ivóvízellátását szolgálja. Az így felhasznált 
vízbefogadója a Tarján-patak, mely a Zagyva vízgyűjtőjére esik. 
A vízellátás-fejlesztési feladatokban ma már nem a bekötések számának növelése a legfontosabb, hanem a minőség biztosításának 
igénye. A távlati igények kielégítése a megye területén található vízbázisokból lehetséges, azonban további vízminőség-javító 
intézkedésekre van szükség a határértékeket meghaladó vízbázisoknál. 

1.2. ee) Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezése 

A csatornázás és a szennyvíztisztítás fejlesztése a vízkészletek hosszú távú megőrzése szempontjából is kiemelkedő fontosságú. A 
lakosság átlagos vízfogyasztása egy főre nézve 2008-ban 62 l/nap körül alakult a megyében. Ebből a mennyiségből átlagosan 45-
50 l/nap szennyezett víz keletkezik. A használt víz a környezet egyik legjelentősebb, leggyorsabban terjedő szennyező forrása lehet, 
amennyiben az nem kerül megfelelő módon összegyűjtésre és kezelésre. A megyében található vízbázisok védelme érdekében a 
szennyvizek elhelyezését meg kell előznie a megfelelő többfokozatú tisztításnak, ezért a szennyvízkezelés kérdése kiemelt 
fontosságú a térségben. A szennyvíztisztítás helyzete, kapacitása a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően fokozatosan javult az 
elmúlt években. 
2010-ben a megye 131 települése közül 99-ben épült ki szennyvízcsatorna-hálózat. A 90.206 lakásból 60.341 (66,9%) csatlakozott a 
szennyvízhálózatokhoz. Ez az arány magasabb a régiós (66,2%), de érezhetően alacsonyabb az országos (72,5%) átlagnál. 
Általánosan elmondható, hogy az elmúlt tíz évben a településeken keletkező szennyvizek tápanyag tartalma jelentősen 
megnövekedett, amit a korábban, de többnyire még a közelmúltban létesített szennyvíztisztító telepek sem tudnak kellően 
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eltávolítani. A szennyvíztisztítókkal kapcsolatban elmondható, hogy kapacitásuk és tisztítási hatásfokuk nem mindig kielégítő (pl. 
foszfor eltávolítás, vagy a természetközeli technológiájú telepek működési problémái). A szennyvíztisztítás területén ezért még 
jelentős fejlesztésekre van szükség annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés környezeti követelményeinek megfelelhessen a 
megye. 
 

1.2. ef) energiaellátás 

Nógrád megyében a villamosenergia-szolgáltatást az ÉMÁSZ Nyrt. biztosítja. Az ellátás teljes körű, mind a 131 település ellátott 
villamos energiával. A megye éves villamos energia felhasználásának a lakosság valamivel több, mint 1/3-át fogyasztja el. Az egyes 
települések ellátása a fokozatosan átviteli szerepkörűvé vált 120 kV-os hálózati rendszerről vételezett villamos energiával történik. A 
kisfeszültségű hálózat hossza 2007-ig folyamatosan nőtt, 2008-ra jutó villamosenergia-felhasználás 2007-ig nagyjából stagnáló, 
2008-ban viszont valamelyest növekvő volt. A megyében 2010-re (0,9 ezer MWh-val) emelkedett a háztartások villamos energia 
felhasználása. 
A megye településeinek földgázzal való ellátottsága szinte teljes körűnek mondható, a vezetékes gáz mindössze három településen 
(Ipolytarnóc, Kisecset és Rákóczibánya) nem elérhető, és közpénzből gazdaságosan meg sem valósítható. Az összes értékesített 
vezetékes gáz mintegy 50%-át fogyasztották 2008-ban a háztartások. Az egy háztartásra jutó vezetékesgáz-fogyasztás – 
nyilvánvaló összefüggésben a növekvő árakkal – 2006 óta mintegy 20%-kal csökkent. 
A távfűtés és melegvíz-szolgáltatás jelenleg egy településen – Salgótarjánban – biztosított, és összesen 3.800 lakást és mintegy 
700 közületi fogyasztót is érint. Ezen a területen változás várható, amennyiben a tervezett, modern technológiájú, környezetbarát 
biomassza erőmű megépül Salgótarjánban. A nem vezetékes energiahordozók használata még jelenleg is meghatározó részarányt 
foglal el Nógrád megye hőenergia ellátásában, a háztartásoknál mintegy 40%-ban használnak még nem vezetékes energia-
hordozókat. 

1.2. eg) hulladéklerakók, hulladékgazdálkodás 

Nógrád megyében 2007-re a rendszeres hulladékgyűjtés már mind a 131 településen megszervezésre került. A lakásállomány több 
mint 85%-a a szolgáltatásba bevont.  
A megye településeinek hosszú távú hulladék-elhelyezési feladatait térségi hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával, két 
korszerű, nagytérségi települési hulladékkezelő és lerakó létesítmény működtetésével kívánja Nógrád megye megoldani. 
Nógrádmarcalon a Zöld Híd Program (Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt) részeként, EU 
normák szerint megépült hulladékkezelő központban 2010 második felétől a Nógrád megye nyugati részének 54 településéről 
beszállításra kerülő települési szilárd hulladékot kezelik. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás – melyhez már 51 
település csatlakozott – támogatást nyert a salgótarjáni fő helyszínnel fejlesztendő térségi hulladéklerakó továbbtervezésére, melyet 
a közeljövőben, KEOP támogatással terveznek megvalósítani 
A két, – a megfelelő hulladékok újrahasznosítását elősegítő, a nem hasznosítható hulladékok számára pedig a környezetvédelmi 
követelményeket maradéktalanul kielégítő lerakót kiépítő – támogatott fejlesztés befejezésével, a teljes megyét lefedni képes, 
integrált, komplex, EU konform hulladékgazdálkodási rendszer alakul ki. 
A 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet előírásainak megfelelően 2009. július 16-ig valamennyi olyan legális, működési engedéllyel 
rendelkező, települési kommunális hulladéklerakó – melyet a rendelet környezetszennyezőnek, a légkört, a vizeket és az emberi 
egészséget potenciálisan veszélytetőnek minősített – bezárt. A rekultivációs tervek elkészültek a teljes körű rekultiválás – két projekt 
keretében, EU támogatással – 2014. évben befejeződhet. A hulladéklerakók és hulladékgazdálkodás részletes adatait az 1.2. eg) 
melléklet tartalmazza. 

1.2. f) A települések intézmény-felszereltsége (a lakosság egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, 
szabadidő, sport-, kereskedelmi, szolgáltató és igazgatási intézményekkel való ellátottsága, az 
intézmények kihasználtsága) 

Nógrád megye lakossága jelenleg az észak-közép-magyarországi egészségügyi térséghez tartozik. A megye egyre csökkenő 
lakosságának egészségügyi ellátását a megye 3 fő egészségügyi intézményén, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházon, a 
balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézeten valamint a pásztói Margit Kórházon kívül az aktív fekvőbeteg 
szakellátásban további 19 (budapesti, Pest- és Heves megyei) kórház, krónikus, rehabilitációs ellátásban további 12 megyén kívüli 
intézmény látja el. A 3 megyei intézmény ellátási kötelezettsége, mindössze 10 szakmában terjed ki a megye teljes területére. A 
Szent Lázár Megyei Kórház ellátási területe csökkent, a balassagyarmati kórház ellátási kötelezettsége egyes szakmákban 
megnövekedett, s van, amiben minden kistérségre kiterjedő (kivéve Budapest) ellátási kötelezettsége van. 
Járóbeteg-szakellátó rendelőintézet klasszikus formában csak Salgótarjánban és Balassagyarmaton üzemel. Pásztó szintén inkább 
szakellátó központ, Rétságon és Szécsényben 2011-ben Európai Uniós forrásból és kistérségi önkormányzatok összefogásával 
kistérségi járóbeteg-szakellátó központok jöttek létre. A megye járóbeteg-szakellátásának teljesítmény mutatói közelítenek az 
országos átlaghoz, azonban az egyes megyéket külön vizsgálva, elmarad a legtöbb megye mutatóitól. 
A megye kórházai és rendelőintézetei több lépcsős rekonstrukción estek át, így infrastrukturális ellátottságuk a legújabb kor 
követelményeinek is megfelel. Bár a megye kórházai 300.000 lakos ellátásra is alkalmasak lennének az épített infrastruktúra 
alapján, mégis az alacsony ágykihasználtsági mutató jellemzi őket, aktív ágyak tekintetében az utolsó, krónikus ágyak esetében az 
utolsók között szerepel Nógrád megye országos szinten.  
A háziorvosi ügyeleti ellátás a megyében 9 ügyeleti központtal működik A megyében több mentőállomás is található. A fogászati 
ügyeleti ellátás hétvégén és ünnepnapokon csak a megyeszékhelyen működik. Bár a megye egész területe nem nagy, gondot 
jelenthet a lakosság szegényebb rétegeinek a megye távoli településeiről az ügyeleti helyszínre való eljutás.  
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Az alapszolgáltatások megszervezésével az adott települési önkormányzat – változó módon – segítséget nyújt a szociálisan nehéz 
helyzetben lévő egyéneknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi-, 
mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáikat megoldhassák. Az alapszolgáltatások körében a települési 
önkormányzatok elsősorban az időskorúak, a fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, továbbá a 
hajléktalan emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat. A szociális szolgáltató, illetve intézmény együttműködik az ellátási 
területen működő szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel. 
Az intézményrendszer fejlettsége nagyjából az országos átlagéhoz hasonlítható hatékony és minden érintett célcsoport számára 
elérhető és megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtó működtetése, illetve ennek érdekében történő továbbfejlesztése azonban az 
országos átlagnál sokkal nagyobb jelentőségű kérdés a megye leszakadó helyzete miatt. 
A speciális alapellátások kiépültsége alacsony (pl. szenvedélybetegek segítése). Az alapellátások túlnyomó többségben az 1000 
fő alatti településeken hiányoznak. Az alacsony lélekszámú települések saját maguk többnyire nem képesek az ún. hagyományos 
ellátások megszervezésére sem. Egyes ellátási formák (pl. közösségi pszichiátriai ellátás), teljesen hiányoznak. A nappali ellátást 
nyújtó intézmények közül a legrégebbi múltra visszatekintő idősek klubja kiépültsége a legkevésbé hiányos. A fogyatékos, 
hajléktalan, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátási kötelezettségének a legtöbb érintett város nem tesz eleget. Az 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények terén elsősorban a meglévő intézményi kapacitáshiány okoz gondot, bár egyes 
intézménytípusok (főleg fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását szolgálók) sok helyen egyáltalán nem elérhetők.  
A rászorult, megromlott egészségi állapotú, önmagukról gondoskodni nem tudó idős embereket a tartós bentlakásos és átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézményekben gondozzák. A megyében 2007. év végén 19 ilyen intézmény működött, melyekben 1.777 
férőhelyen 1.778 ellátottról gondoskodtak. 2010. év végén 20 intézmény működött 2.053 férőhellyel, melyekben 2.021 rászorult 
kapott elhelyezést. 
A szociálisan rászorultak étkeztetése és a házi segítségnyújtás kiépültsége az országos átlagnál valamivel jobb, az ezer főre jutó 
igénybevevők száma itt a legmagasabb. A viszonylag újszerű ellátási formát, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is több 
településen szervezték meg. 
Az étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étkeztetésről kell gondoskodni, azok esetében, akik, önmaguk illetve 
eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani (kor, egészségi állapot, fogyatékosság, pszichiátriai 
betegség, szenvedélybetegség, hajléktalanság miatt). Az étkeztetés Nógrád megye valamennyi kistérségében működik.  
A házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybe vevő személynek saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel 
fenntartása érdekében szükséges ellátást (ápolási, gondozási feladatok, ellátott és lakókörnyezet higiénéjének megtartása, 
veszélyhelyzet megelőzése).  
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a megye valamennyi kistérségében működik. 

Ugyancsak jónak mondható az aprófalvak falu- és tanya-
gondnoki szolgáltatással való ellátottsága, valamennyi 
kistérségben működik családsegítő szolgáltatás. Az ellátásban 
résztvevők száma ezen a szolgáltatási területen a 
legmagasabb, 2009-ben majdnem elérte a 7.000 főt, a vizsgált 
időszakban pedig folyamatos emelkedés figyelhető meg.  
A bölcsődék száma a 90-es évek második felében 
drasztikusan csökkent, 2000 után stagnálás figyelhető meg.  
 

 
 

 

Egyes szociális intézmények alakulása  
Nógrád megyében 2007–2010 

 
Óvodás gyermekek és férőhelyek számának alakulása  

2007–2011. 
 

 
 

A támogató szolgáltatás ellátás célja, a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a lakáson kívüli szolgáltatások 
elérésének segítése, valamint az életvitel önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás.  
Támogató szolgáltatás Nógrád megyében a Salgótarjáni és a Balassagyarmati kistérségben működik, kistérségi szinten látják el a 
feladatokat.  
Utcai szociális munka szolgáltatás nem működik Nógrád megyében. Salgótarjánban a hajléktalan szállók munkatársai az utcán élő 
hajléktalanok ellátását is biztosítják, különösen a téli időszakban. 
 
 

Falu- és tanyagondnoki szolgáltatások alakulása  
Nógrád megyében 2007–2009 
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Az általános iskolai nevelés- és oktatás biztosítása az önkormányzatok számára kötelező feladat. Ennek megfelelően minden 
önkormányzat arra törekszik, hogy ezt a kötelezettségét elsősorban a településen biztosítsa a diákok számára. Nógrád megyében 
101 intézményben folyik alapfokú oktatás. Fenntartók szerinti megoszlás alapján: 93 iskola települési önkormányzati, 2* megyei 
önkormányzati, 5 egyházi, 1 alapítványi fenntartású intézmény. Mint az óvodák esetében, itt is elsősorban az önkormányzati 
fenntartás a meghatározó. 
(* A megyei önkormányzati fenntartású intézmények 2012. január 1-jétől állami tulajdonba kerültek.) 
 
A megyét is érintő demográfiai folyamatoknak megfelelően az általános iskolások száma is csökkenő tendenciát mutat, amelyet az 
alábbi táblázat szemléltet. 

 2007/2008 tanév 2008/2009 tanév 2009/2010 tanév 2010/2011 tanév 
Általános iskolai tanuló létszám 17 179 16 801 16 416 16 084 

KSH adatok alapján 

A demográfiai hullám a középfokú oktatási intézményeket sem kerülte el. A középfokú oktatási intézményekben eltérő a 
gimnáziumok és a szakközépiskolák tekintetében a tanulói létszám alakulása. A gimnáziumok esetében megyei szinten 1%-os 
csökkenés tapasztalható, a szakközépiskolákban ez az arány 4,5%.  
Nógrád megyében gimnáziumi oktatás 17 helyen, szakközépiskolai oktatás 15 intézményben folyt a 2010/2011-es tanévben.  
A gimnáziumok számában az elmúlt években kismértékű növekedés tapasztalható, a szakközépiskolai oktatásnál ugyanilyen arányú 
a csökkenés.  

Nógrád megye középfokú oktatási intézményeinek fenntartók szerinti megoszlása 
Fenntartó Középiskola Szakiskola, speciális szakiskola 

Települési önkormányzat 16 8 
Megyei önkormányzat1 7 4 
Egyház, felekezet 2 2 
Alapítvány 4 2 
Egyéb 3 - 
1 A megyei önkormányzati fenntartású intézmények 2012. január 1-jétől állami tulajdonba kerültek. 

KSH adatai alapján 

Az intézmények túlnyomó része települési önkormányzati fenntartású, a megyei önkormányzatoktól az állam által átvett intézmények 
száma fele, az önkormányzati fenntartású intézményeknek. 
Bár a megyének nincs színháza és önálló színtársulata a salgótarjáni József Attila Művelődési és Konferencia Központ minden 
évadban helyt ad a színházi előadásoknak. 2010. évre ötszörösére emelkedett az előadások száma 2000-hez képest, a látogatók 
száma ugyanezen időszak összehasonlításában 35%-al nőtt. 
A települési könyvtárak száma évek óta nem emelkedik, s ugyanez a tendencia figyelhető meg a beiratkozott olvasók számában 
is. A városi könyvtárak mellett sok településen nincs külön könyvtár, az iskolai könyvtárral együtt üzemel, s így egy helyen oldják 
meg a diákok és az olvasni vágyók számára a kölcsönzési lehetőséget. 
A megye muzeális intézményeinek száma 2000-ben még 14 volt, 2010-ben már csak 12, azonban az intézményekben 
megrendezett kiállítások száma 67-ről 91-re emelkedett. A kiállítást látogatók számában is csökkenés mutatkozik, s a látogatók 
túlnyomó többségét így is a kötelező iskolai vagy óvodai múzeumlátogatások alkalmával a diákok alkotják. 

Feladat-ellátási helyek száma a közoktatásban Észak-Magyarországon 

Feladatellátási hely típusa Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye 

 2005. 2010. 2005. 2010. 2005. 2010. 

Óvoda 358 345 153 151 141 136 

Általános iskola 339 301 138 124 114 101 

Szakiskola  35  54  20  18  11  11 

Speciális szakiskola   7  10   4   6   5   5 

Gimnázium  32  61  21  19  18  17 

Szakközépiskola  58  68  29  26  17  15 
KSH 
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KSH adatok alapján 

Szabadidő, sport 

A megye sportlétesítmény ellátottsága az elmúlt öt évben keveset változott. Ez alól talán csak a balassagyarmati műfüves pálya 
átadása, a salgótarjáni sportcsarnok korszerűsítése és a bátonyterenyei tanuszoda üzembe helyezése a kivétel. A labdarúgó 
pályák száma csökkent, állapotuk egyre rosszabb. Az atlétikai pályák használhatatlanok, a versenyekhez szükséges eszközök  
– leérkező, gát, stb. – eltűntek. A Salgótarján környékén korábban működő három sífelvonó közül napjainkra már egyik sem üzemel. 
Némileg kárpótolja a rossz helyzetet a megye természeti adottsága, ami alkalmas sportturizmusra, kirándulásra, lovaglásra, 
tájfutásra, sízésre, terepversenyekre.  

Igazgatási intézmények 

A Nógrád megyei Kormányhivatal 2011. január 1-jén jött létre, 14 szakigazgatási szerv integrációjával, mellyel a rendkívül széttagolt 
területi államigazgatási szervezetrendszer egységes struktúrába szerveződött. A Kormányhivatal 33 szervezeti egysége 25 Nógrád 
megyei feladat-ellátási helyen működik, melyek közül 11 a megyeszékhelyen, 14 a megye más városaiban működik. 
 

1.2. g) A települések jellemző lakásviszonyai 

A lakáspiac, különösen az új lakások építése, érzékeny mutatója a gazdaságban tapasztalható változásoknak. A kedvezőbb 
gazdasági helyzetben lévő vagy fejlődő területek általában vonzóbbak a lakásberuházások számára is, hiszen a magasabb 
jövedelmek és a munkalehetőségek nagyobb kínálata következtében ezek a belföldi vándorlás célterületei, aminek hatására a 
lakásépítési kedv más területekhez képest általában élénkebb.  
A lakásépítések folyamata gyakran tükrözi a társadalmi-gazdasági életben bekövetkezett változásokat. Észak-Magyarországon az 
1990-es évek elején a lakásépítések száma drasztikusan visszaesett, az 1991-1995. évek átlagában elkészült lakások száma 
kevesebb, mint fele volt az 1990. évinek. Az 1995-1997. közötti időszakot jellemző növekedés után az építkezések csökkenő 
intenzitással folytatódtak. A mélypontot 2000. év jelentette, ekkor a régióban az 1990. évi 5,8 ezerrel szemben csupán 1,7 ezer volt 
az újonnan átadott lakások száma. A lakáspolitikai változások kedvező hatása az ezredfordulót követően országosan és azon belül 
Észak-Magyarországon is érzékelhető. A régióban ez idő alatt az építések száma mintegy 40%-kal nőtt, 2005-ben meghaladta a 2,4 
ezret.  
2006-ban országosan megtorpant a lakásépítési kedv, amely területileg mindenütt jellemző volt, függetlenül azok fejlettségi szintjétől.  
Nógrád megyében 2002-ben volt a legnagyobb az épített lakások száma (403), aztán a csökkenést követően újabb növekedés 
figyelhető meg, ez azonban elmarad a 2002-es adatokhoz képest. 2006 óta az épített lakások tekintetében folyamatos csökkenés 
tapasztalható, napjainkban ez az érték körülbelül 100, amely régiós, de országos szinten is nagyon alacsonynak mondható. 
A városokban épített lakások száma a régión belül növekedést mutat, ugyanakkor Nógrád megyében a községekben épített lakások 
részesedése a nagyobb, mindez összefüggésben van az alacsonyabb arányú városi népességgel. A lakásépítéseken belül a saját 
használatra építettek aránya Nógrádban a legnagyobb. 
A lakásállományon belül csökkent az egy- és kétszobás, és nőtt az annál nagyobb lakások aránya, de ennek ellenére a lakosság, 
elsősorban a városokban a lakótelepi lakások nagy súlya miatt még mindig kisebb területű és szobaszámú lakásokban él. 
A 100 lakásra jutó lakosok száma országos, régiós, és megyei szinten is csökkenést mutat 2001-hez képest. 2001-ben mind a régió 
(262) mind pedig a megye (252) értékei jóval az országos értékek (251) felett helyezkedtek el.  
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1.2. h) településhálózati adottságok 

1.2. ha), hb) településhierarchia, a településhálózat területen belüli és kívüli kapcsolatai (nemzetközi és 
nemzeti hálózatok, vonzáskörzetek, agglomerációk) 

 

A településrendszer gravitációs központjai  
és fejlődési perspektívái 

 
A jelenlegi településstruktúra  
Urbanisztikai tanulmányterv 

 

 

 

      
 

A fehér folt Nógrád megye középső és déli részén 
a gyorsan fogyó népességű, alapfokon ellátatlan, 
kedvezőtlen helyzetű kis és aprófalvakat jelöli a 
80-as évek elejének állapotai szerint, amelyekhez 
képest az említett falvak helyzete nem javult, 
hanem inkább romlott. 
(Perczel György szerk., Magyarország társadalmi-
gazdasági földrajza 2003 Budapest, ELTE Eötvös 
Kiadó 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarország falutípusai az 1980-as évek elején (Szerk.: Beluszky P. és Sikos T. T. nyomán Berényi I. és Dövényi Z.) 
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A településhálózatra vonatkozó részletes 
adatok az 1.2. hb) számú mellékletben 
találhatóak. 
A tervlap a népesség térbeli 
koncentrációját ábrázolja a különböző 
népsűrűségű területek térbeli 
eloszlásának bemutatásával, és ezzel 
jól kirajzolja azt a kelet-nógrádi 
urbanizált területet, amely a Budapest 
körüli erősen urbanizált zóna urbanizált 
öblözete, és észak felé a magyar-
szlovák országhatáron átnyúlva Fülek – 
Losonc – Zólyom – Besztercebánya 
urbanizált területeihez kapcsolódik.  
 

 
 
 
 

 
 

A népesség térbeli eloszlása, az urbanizált nagyobb népességű területek kirajzolódása Magyarország és Szlovákia 
térszerkezetében 

1.2. hc) Települések közötti feladatmegosztások, együttműködések, mindezek szervezeti és intézményi 
rendszerei, figyelemmel az egyes kötelező közszolgáltatások biztosításának módjára, 
hozzáférhetőségére, fenntartási lehetőségeire, valamint demográfiai viszonyokra 

Nógrád megye középtávon történő visszatekintésében az egykori vármegyei szerepkört ellátó Balassagyarmat és – az előző század 
iparosításának révén kiemelkedett – jelenlegi megyei jogú város Salgótarján dominanciájával rendelkezett. Ez a két pólus területi 
pozícióiból kifolyólag, vonzáskörzeteit, kapcsolatait tekintve nem tudta jótékonyan mozgatni, megfelelő fejlődési ütemre 
„kényszeríteni” a megye egészét. 
A megye további 4 városa, Szécsény és Pásztó mellett megjelent kistérségi központok – Bátonyterenye és Rétság – arányait 
tekintve már elegendő volumennel, a kistérségi rendszer tényleges működését tekintve mégsem teljes értékű kapcsolatokkal 
eredményezték a kistérségi rendszer működését.  
A kistérségközpontok elérhetősége a megye hat kistérségéből kettőben (Balassagyarmati és Pásztói) a központ excentrikus 
elhelyezkedése miatt a kistérség egyes településeiből csak 35 percen túli, a Salgótarjáni kistérség szélső településeinek 
(Ipolytarnóc, Litke, Zabar) kedvezőtlen elérését pedig a kistérség nagy területi kiterjedése okozza. A Szécsényi, a Rétsági és a 
Balassagyarmati kistérségek közút hálózata sugaras elrendezésű.  

A Salgótarjáni kistérség 4 fő útra fűzi fel a települé-
seit, amelyek között a Ságújfalu–Karancsalja és a 
Salgótarján–Mátraszele mellékút jelent kapcsolatot. A 
megyeszékhelytől északnyugatra tartó mellékút 
(2206. j., majd a 2205. j.) a Dobroda patak mentén 
haladva az országhatárig a kistérség 7 települését 
fűzi fel. 
A Balassagyarmati kistérség települései a kistérség 
központból induló 4 fő ágra fűződnek fel: a 22. sz. 
főút keleti és nyugati szakaszára, valamint a Balassa-
gyarmat–Aszód (2108. j.), és az Ipolyszög–Drégely-
palánk (2201. és 22101. j.) mellékútra. A négy ág 
között összeköttetést csak Szügy–Nógrádmarcal–
Csitár–Őrhalom és a Dejtár–Patak–Érsekvadkert 
viszonylat jelent, így a kistérség települései nagy 
részben Balassagyarmaton keresztül, illetve a kis-
térségből kilépve kapcsolódnak egymáshoz. 
A Bátonyterenyei kistérség keleti felén a 23. sz. 

főútra kapcsolódó mellékutakon érhető el a kistérség központja. Szinte minden falu önálló úttal kapcsolódik a főútra, az utak között 
nincsen kapcsolat. A nyugati oldal településeit a Mátra egy nyúlványa választja el Bátonyterenyétől. A fizikai akadály miatt csak 
közvetve lehet e településekből a kistérség központba jutni: a falvakat a Kis-Zagyva völgyében futó Tar – Salgótarján mellékút 
(21135. j. Sámsonházi bekötőút) fűzi fel, amely mind két végén a kistérségen kívül kapcsolódik a kistérségi központba tartó 21. sz. 
főútra.  
Pásztó a megye legexcentrikusabban elhelyezkedő kistérségi központja. A kistérség keleti falvai a sajátos – a Cserhát oldalából 
induló, a patak völgyeket követő – északnyugat-délkelet irányú mellékúthálózat miatt csak jelentős kerülővel érik el Pásztót. 
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A Rétsági kistérség viszonylag szabályos rácsos közúti szerkezettel rendelkezik, csak a Legénd–Romhány kapcsolat hiánya 
szembeötlő. 
A Szécsényi kistérség közúti szerkezete közel szabályosan centrikus, a települések hat ágon találhatók, minden ágon 1-2 
településsel. A sugarak közötti kapcsolat hiányos, gyűrűirányú elem csak Ludányhalászi és Endrefalva között található. 
A Nógrád megyében jelenleg hivatalos statisztikai kistérségi rendszer hat egységével szemben ténylegesen csak öt funkcionális 
vonzáskörzet állapítható meg. A Bátonyterenyei kistérség településeit az ingázás egyértelműen a megyeszékhelyhez köti, így ezek 
a salgótarjáni funkcionális városi térségbe kerültek, a megye többi funkcionális városi térségének egysége a kistérségekkel 
nagyjából azonos. Azonban fontos kiemelni, hogy a Rétsági kistérség déli településeiből a kistérség központ helyett Vácra, a 
Szécsényi kistérség keleti településeiből Salgótarjánba, a Pásztói, Balassagyarmati kistérségek déli településeiből pedig jellemzően 
Budapestre ingáznak, az érintett települések jellemző kapcsolatai sem a térségi központokhoz kötődnek. 
A közigazgatási és közszolgálati funkciók, egészségügyi, kereskedelmi, közoktatási, rendvédelmi, építésügyi, kulturális, szociális, 
munkaügyi intézmények valamint a kereskedelem és a piaci szolgáltatások jelenlétét tekintve térségi jelentőségű funkcionális 
központként Salgótarján és Balassagyarmat értelmezhető. A közigazgatási és közszolgálati funkciók tekintetében – jóval kisebb 
súllyal – funkcionális központként kezelhető még Szécsény, Pásztó és Bátonyterenye. Rétság valószínűleg Vác közelsége miatt 
nem rendelkezik ezen adottsággal.  
A funkcionális városi térségektől eltérő területi mintázattal, térségeken átnyúló feladatmegosztások, illetve együttműködések 
jellemzően a természetvédelem, vízgazdálkodás területén, valamint a hulladékgazdálkodást annak kezelését illetően alakultak ki. 

1.2. i) a térszerkezeti elemek azonosítása, a térszerkezet időbeli alakulása, a térségi területfelhasználás 
változásai, tendenciák értékelése 

 
Nógrád megye térszerkezete a térszerkezeti elemek, a területfelhasználás és átalakulási folyamatok tükrében 
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Nógrád megye térszerkezete a határon átnyúló területfejlesztési perspektívák tükrében 

1.2. j) a térségi területfelhasználás vizsgálata 

Nógrád megye összes területe mintegy 250 ezer hektár, melyen belül az egyes térségi területfelhasználási kategóriák 
nagyságrendje a következő: 

Saját szerkesztés, Adatok forrása: Nógrád Megye Területrendezési 
Tervének Módosítása, 2011 
Különösen magas az erdősültség (Mátra és Börzsöny hegység), de a 
Cserhátvidék keleti részén és a Karancs-Medves vidékén is jelentős 
összefüggő erdőterültek találhatók.  
A mezőgazdasági térség a legnagyobb kiterjedésű terület-
felhasználási kategória. Területi aránya (60%) jelentősen meghaladja 
a mezőgazdasági területek részesedését (42,4%), mert magában 
foglalja az 50 hektár alatti erdőfoltokat és a kivett területek (pl.: utak, 
vasút, belterületek) egy részét is. A tényleges mezőgazdasági 
területen belül mindig a szántóföldi hasznosítás volt a meghatározó. A 
szántók területi aránya az elmúlt évtizedben változott 81.539 hektárról 
79.582 hektárra (1,5%-os csökkenés). A legnagyobb mértékben a 

szőlő művelési ág területe csökkent. Itt a csökkenés mértéke megközelítette az 50%-ot. A konyhakertek területére a stagnálás volt 
jellemző, a gyümölcsösök területe viszont 15%-kal növekedett 2002. és 2008. között. 
A települési területek változásának megállapítása a 2005-2008-as időszakban a központi belterületek alapján történt. A települési 
területek kiterjedése 2005-ben 20.244 hektár volt, 2008-ra ez 21.018,5-hektárra növekedett. A növekedés mértéke közelítőleg 4%. 

1.2. k) táj terhelésének és terhelhetőségének meghatározása 

Nógrád megye tájterhelése     Nógrád megye tájterhelhetősége 

  
forrás: Nógrád Megye Területrendezési Tervének Módosítása (2011) 
A tájterhelhetőséget és a tájterhelést részletesen a Megyei Területrendezési Terv mutatja be. 
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2. A térséget érintő tervezési-fejlesztési környezet áttekintése  

2.1. A térséget érintő ágazati koncepciók, területfejlesztési elképzelések és hatályos területi 
tervek áttekintése 

2.1. a) az OTK térséget érintő vonatkozásai 

Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció megalapozása tárgyú dokumentum 
Nógrád megyei vonatkozásaihoz 

A területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról 
szóló 1254/2012. (VII.19.) Korm. határozat alapján kidolgozott dokumentum az ország minden térségére, ágazatára, szférájára 
mutat jövőképet és célokat. A más tervezési és értékelési folyamatok eredményeit összegző helyzetértékelésre épülő koncepció 
hosszú távú jövőképet és célokat jelöl ki, középtávon fontos prioritásokat és fejlesztéspolitikai célkitűzéseket nevez meg, amelyeket 
további szakpolitikai, ágazati, területpolitikai fejlesztési igényekre, irányokra és teendőkre bont. 
Az elkészült dokumentumban több ágazatban és területen említésre kerül régiónk és megyénk, amelyekből következtetések, 
tanulságok vonhatók le. 
Versenyképesség: A tíz kiemelt iparágba sorolt vállalkozások esetében, ha a nettó árbevételeket nézzük, a megye települései 
legutolsó helyen helyezkednek el, sőt vannak olyan területek, amelyek igazából már be sem sorolhatók. Kedvező helyzetben csak 
néhány település van, amelyeknél érvényesül a főváros vonzó hatása, valamint ide tartoznak a kistérségi központok (vagyis a 
városok), a megyeszékhely. Összességében azonban nagyon alacsony a kiemelt 10 iparágba sorolt vállalkozások 2010. évi nettó 
árbevételének összesítése. 
Feldolgozóiparunk a gazdaság húzóágazata: Nógrád megye foglalkoztatása tekintetében mindig is az ipar volt a legfontosabb, 
azonban a rendszerváltás után a szekunder szektor szerepe vette át ennek a helyét, így ma innen kerül ki a foglalkoztatottak nagy 
része. 
A népességcsökkenés nemcsak országosan, hanem megyei szinten is megfigyelhető. A Koncepció kitér Nógrád megyére olyan 
tekintetben, hogy a megyék között 7% fölötti (-7,5%) népességcsökkenést tudhat magáénak. Másik fontos adat a lakónépesség 
száma, melynél a 2011. október 1-jei adatokat alapul véve látható, hogy az utolsó helyen áll a megyék között (204 ezer fő). 
Demográfiai prognózis: Demográfiai előrejelzések szerint az 53. oldalon levő térképen jól kirajzolódik a megye prognosztizált 
népességszám változása, és ennek aránya a településeken. Az előrevetítés a 2010-2021-es időszakra szól. Egyértelműen kitűnik, 
hogy a keleti területeken a fogyás lesz jellemző (helyenként azonban kisebb növekedési aránnyal), ugyanakkor a nyugati, délnyugati 
területeken és a főváros közelségében növekedés várható. 
A koncepcióban régiós utalás található a fokozódó egészségügyi egyenlőtlenségekre, melyek egyre inkább Nyugat- és Kelet-
Magyarország között jelennek meg, ezen belül is a leghátrányosabb helyzetben az Észak-Magyarországi Régió két északkeleti 
megyéje van. 
Migráció: Népességmozgás tekintetében utalás található az Észak-Magyarországi Régióra, amely szerint a térség népesség-
kibocsátó a fejlettebb megyék felé: pl. Fejér, Győr-Moson-Sopron, Pest megye. 
Mélyülő területi különbségek: Az egy főre jutó GDP alapján a 175 kistérség közül 94 hátrányos helyzetűnek tekinthető. 
A feltüntetett térségek közül Nógrád megye mind társadalmi-, gazdasági-, és infrastruktúrális szempontból az elmaradottak közé 
tartozik. A meglévő kedvezőtlen folyamatokat súlyosbítja a társadalmi ellátórendszerek működésének elégtelensége nyomán 
kialakult helyzet, illetve a munkavállalási hajlandóságot kevésbé ösztönző juttatások rendszerének megléte. Az önkormányzatok 
által rendszeres szociális segélyben részesítettek ezer főre jutó száma a régióban rendkívül magas. 
Vidékfejlesztés: Az ország vidéki térségeiben 2009-re a keleti, észak-keleti és a dél-dunántúli területeken, összefüggő zónát 
alkottak a kiugróan magas munkanélküliséggel rendelkező vidéki térségek, közöttük Nógrád megye is. 
Közfoglalkoztatás: A közfoglalkoztatás tekintetében a területi különbségek jelentősek. Az összes álláskereső 69%-át Észak-
Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl adja. Ezeken a területeken magas a szociális rászorultság alapján 
pénzbeli ellátásban részesülők aránya is. 
Perifériák visszacsatolása/felzárkóztatása: A perifériák több dimenzióban is fellelhetők Magyarország térszerkezetében. A 
társadalmi és/vagy gazdasági szempontból elmaradott térségek sorában Kelet-, és Északkelet-Magyarország határ menti térségei is 
említésre kerülnek. 
Új középszint: új megyei szerepek: Az önkormányzati és területfejlesztési rendszer átalakításával a területi középszint főszereplőivé 
a megyék váltak. Vannak azonban klasszikus, a megyehatárokon átlépő kis- és nagyvárosi vonzáskörzetek is, illetve olyan kisvárosi 
várostérségek, amelyeket sokkal több szál fűz a szomszédos megye nagyvárosához, mint a megyeszékhelyhez. 
Példaként említésre kerül Balassagyarmat térsége, amely inkább Budapesthez kötődik, mint Salgótarjánhoz.  
Magyarország térszerkezeti jövőképét összesítve funkcionális térségek kerültek megjelenítésre. Nógrád megye tekintetében főként 
a környezeti meghatározottságú, természetközeli gazdálkodású területek, a jó mezőgazdasági adottságú területek, a turisztikai 
funkciójú és csekély mértékben a települési funkciójú területek kerültek felvázolásra. 
Külső és belső nagyvárosi gyűrűnk a decentralizáció szolgálatában: a funkcionális térségek között Salgótarján, mint 
„csapágyváros” jelenik meg, amelyet a Budapesttől kb. egyórányi útra lévő városok sorában említ. Ennek köszönhetően a gyűrű 
városai dinamikusan fejlődhetnek, valamint meglévő ipari és logisztikai karakterük lehetővé teszi, hogy a termelés és logisztika terén 
feladatokat vegyenek át a fővárostól. 
Említésre kerül a városok közötti közlekedés fejlesztése, beleértve a közösségi közlekedés fejlesztését is, melynek indokoltságára 
Salgótarján esetében a hangsúlyt helyeznek. 
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Salgótarján határon túlnyúló kapcsolatai is említésre kerülnek, ahol a közvetlen határon túli térségekkel való ellátórendszeri 
kapcsolatok és funkciók megosztása fejlesztési lehetőségeket rejt. 
A települési hálózatok térszerkezete térkép a Budapesttől Balassagyarmatig húzódó területet a fővárosi agglomeráció részeként 
kezeli, illetve megjeleníti a határon átnyúló agglomerációs térséget is. 
Leszakadt térségek újra az ország társadalmi-gazdasági vérkeringésében: említésre kerül, hogy a roma népesség jelentős 
része az országban területileg igen koncentráltan él Észak- és Északkelet-Magyarországon. Megyénkben főként a keleti területeken 
jelentős a roma népesség aránya. 
Természeti erőforrásokra alapozott növekedés övezetei: víz, termőföld, ásványkincs, táji érték. A globális éghajlatváltozás 
kapcsán is említésre kerül a régiónk. Az előrejelzések alapján a régió alacsonyabb területei aszály szempontjából sérülékenyek. 
A fenntartható tájgazdálkodás tekintetében a megye elsősorban a természetközeli gazdálkodás területeként jelenik meg. Magasabb 
területein kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek gazdagítják a tájat. 
A bányászati és energetikai szempont szerint Nógrád megye nagyobb jelentősége a biomasszában rejlik. A megye nagy része 
tájvédelmi, illetve természetvédelmi és ökológiai hálózat részét képezi. Nem elhanyagolható a megye kulturális örökségek 
szempontjából sem, sőt világörökségi helyszínnel és javasolt világörökségi helyszínnel is rendelkezik.  
A turisztikai térszerkezet szemléltetése során a megye jelentős része üdülőkörzet, valamint a Börzsöny és a Mátra térsége kiemelt 
üdülőkörzet kategóriába tartozik. Gyógyvíz előfordulását is szemlélteti a térkép. A megyét az országos kerékpárút hálózat is átszeli. 
Harmonikus vidéki területhasználat: A megye nagy részét erdő borítja, néhol mezőgazdasági és minimális helyen vegyes használatú 
területeket találunk. 
Kutatás+fejlesztés+innováció (K+F+I): nem először tér ki a koncepció arra, hogy az egyközpontúságot (azaz a főváros túlsúlyát) 
oldani kell, ezért szükség van a K+F+I szektor területi diverzifikációjára, ennek egyik lehetséges területe az Észak-Magyarországi 
régió. 
A környezetvédelem még nagyobb hangsúlyt kap a jövőben, ezért mindenképpen fejleszteni szükséges a szennyvíztisztító és 
elvezető kapacitásokat Észak-Magyarországon. 

2.1. b) a térséget érintő kiemelt térség területfejlesztési tervei 

2.1. c) az Országgyűlés és a Kormány által jóváhagyott és az egyéb ágazati fejlesztési stratégiáknak az 
adott térségre érvényes vonatkozásai 

Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2012-2020 
Készítette: Vidékfejlesztési Minisztérium, Készült: 2011 
A dokumentum Nógrád megyét kifejezetten az elöregedéssel fokozottan sújtott vidéki térségek között emeli ki, ahol fenyegethet az 
elnéptelenedés veszélye. A megyére kiemelten érvényes egyéb vonatkozásai nincsenek. 
A térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programok közül Nógrád megyét leginkább érinti az „Aprófalvas térségek fejlesztési 
programja”, illetve a”Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal program”.  

Magyar Növekedési Terv 
Készítette: Nemzetgazdasági Minisztérium, Készült: 2011 
A dokumentum az FDI állomány elemzésénél említi Nógrádot, mint nagyon kevés külföldi középvállalatot vonzó térséget. A 
gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú fejezet „Magyarország újraiparosítása”, amely elengedhetetlen a kelet-nógrádi 
térség számára egyéb kitörési ágazat hiányában. A MNT súlypontjai között munkahelyteremtő iparágként jelenhetnek meg 
Nógrádban a szolgáltató központok, meglévő alapokon bővülhet az elektronika, a járműipari beszállítás, és az egyéb feldolgozóipari 
szektorok (üvegipar, gépgyártás, faipar, hulladék feldolgozás), a turizmus és az élelmiszeripar. A K+F+I területén táguló tere van az 
agrárinnovációnak, illetve a megújuló energetikai fejlesztéseknek. 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 
Készítette: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Készült: 2007 
A dokumentum Nógrád megye vonatkozásában nem specifikál konkrét problémákat, célkitűzéseket, általános érvényességgel 
vehető figyelembe a tervezési munka során. 

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2005-2013 
Készítette: Magyar Turisztikai Hivatal, Készült: 2005 
A dokumentum Nógrád megyét semmilyen kiemelt cél vagy akció tekintetében sem nevesíti, nemzeti és regionális megközelítést 
alkalmaz, igazodva a jelenlegi fejlesztési időszak rendszeréhez. Mindössze a világörökségi helyszínek említésekor találunk kisbetűs 
utalást Hollókőre. A dokumentum 2014-2020-as időszakra vonatkozó relevanciájának hiánya, illetve a területi elveket nélkülöző 
megközelítés miatt a stratégia további elemzése nem indokolt a tervezési folyamat tekintetében. Érdemes azonban figyelembe venni 
a stratégia kiváló célstruktúráját. 

Széll Kálmán Terv 
Készítette: Magyar Kormány, Készült: 2011 
Általános érvényű dokumentum, nem szerepel benne megyespecifikus intézkedés. Általános érvényességgel vehető figyelembe a 
tervezési munka során. 

Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére 
Készítette: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Egészségügyért felelős Államtitkárság, Készült: 2011 
Általános érvényű dokumentum, nem szerepel benne megyespecifikus intézkedés. Általános érvényességgel vehető figyelembe a 
tervezési munka során. 

Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 
Készítette: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Készült: 2011 



34 

Általános érvényű dokumentum, nem szerepel benne megyespecifikus intézkedés. Általános érvényességgel vehető figyelembe a 
tervezési munka során. 

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2009-2014 
Készítette: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Készült: 2009 
Általános érvényű dokumentum, nem szerepel benne megyespecifikus intézkedés. Általános érvényességgel vehető figyelembe a 
tervezési munka során. 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 
Készítette: Magyar Kormány, Készült: 2007 
A dokumentum Nógrád megye vonatkozásában nem specifikál konkrét problémákat, célkitűzéseket, általános érvényességgel 
vehető figyelembe a tervezési munka során. 

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 2011-2020 
Készítette: KIM Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság, Készült: 2010 
A dokumentum Nógrád megye vonatkozásában nem specifikál konkrét problémákat, célkitűzéseket, általános érvényességgel 
vehető figyelembe a tervezési munka során. A társadalmi problémák megoldása tekintetében kiemelten fontos alapdokumentum, 
szakmapolitikai elvei – felzárkózás, integráció, komplexitás és koncentráció, innováció és fenntarthatóság, fokozatosság – nem 
hagyhatók figyelmen kívül a társadalmi problémák megoldási lehetőségeinek keresésekor. 

Idősügyi Nemzeti Stratégia 
Készítette: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Készült: 2009. 
A dokumentum Nógrád megye vonatkozásában nem specifikál konkrét problémákat, célkitűzéseket, általános érvényességgel 
vehető figyelembe a tervezési munka során. 

Nemzeti ifjúság Stratégia 2008-2023 Készült:2009 
A dokumentum Nógrád megye vonatkozásában nem specifikál konkrét problémákat, célkitűzéseket, általános érvényességgel 
vehető figyelembe a tervezési munka során. 

Nemzeti Energiastratégia 2030 
Készítette: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Készült: 2012 
A dokumentum Nógrád megye vonatkozásában nem specifikál konkrét problémákat, célkitűzéseket, általános érvényességgel 
vehető figyelembe a tervezési munka során. 

Nemzeti Erdőprogram 2006-2015 
Készítette: Vidékfejlesztési Minisztérium, Készült: 2004 
A dokumentum Nógrád megye vonatkozásában nem specifikál konkrét problémákat, célkitűzéseket, általános érvényességgel 
vehető figyelembe a tervezési munka során. 

Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve 
Készítette: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Készült: 2009 
A dokumentum Nógrád megye vonatkozásában nem specifikál konkrét problémákat, célkitűzéseket, általános érvényességgel 
vehető figyelembe a tervezési munka során. Az érintett vizek a terv mellékletben felsorolásra kerülnek. 

2.1. d) a hazai, az adott térséggel szomszédos, azonos térségi szintű térségek és/vagy külföldi 
közigazgatási egységek területfejlesztési koncepcióinak és programjainak térségre vonatkozó 
üzenetei 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye esetében a közös megyehatár mindössze 6 km hosszúságú, ahol a következő elem összehangolását 
kell biztosítani: 
• Északkeleti határmente kerékpárút 2.A szakaszán Domaháza (BAZ) és Zabar (Nógrád) között. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye térségi szerkezeti terve, 2009 (részlet)  Heves megye térségi szerkezeti terve, 2010 (részlet) 

 

 

 
Forrás :Város-Teampannon Kft.  Forrás: Régió Kft. 

Heves megye esetében a közös megyehatár 115 km hosszúságú, ahol a következő elemek összehangolását kell biztosítani: 
• M21 gyorsforgalmi út Zagyvaszántó (Heves) és Jobbágyi (Nógrád) között, 
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• Rétság térsége (2. sz. főút) – Jobbágyi – Szurdokpüspöki térsége – Gyöngyös (24. sz. főút) új főúton Gyöngyöspata (Heves) és 
Szurdokpüspöki (Nógrád) között, 

• Mátraterenye térsége (23. sz. főút) – Recsk térsége (24. sz. főút) új főút Mátraballa (Heves) és Mátraterenye (Nógrád) között, 
• 21. Palócok földje kerékpárút: Szécsény – Hollókő – Pásztó – Jobbágyi – Zagyvaszántó szakaszán Zagyvaszántó (Heves) és 

Jobbágyi (Nógrád) között. 

2.1. e) az OTrT és a területrendezési terv(ek) térséget érintő vonatkozásai 

Az erdőgazdálkodási térség kijelölésének alapja a Nemzeti Erdőtelepítési Program azon célkitűzése, miszerint az ország 
erdősültsége 2035-re érje el a 26-28%-ot. Ennek eléréséhez a javasolt erdőterületek országos és megyei szintű kijelölése az 
„Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény” módosító javaslatához készült földhasználat elemzés alapján 
történt, a megyei sajátosságok alapján pontosítva. 

Erdőgazdálkodási térség változása 
Forrás: Váti Nonprofit Kft  
A gyorsforgalmi úthálózat elemei 
– M2: Budapest (M0)–Vác–Rétság–Hont–(Szlovákia) (a TEN-T 
hálózat része), 
– M21: Hatvan (M3)–Salgótarján. (jelenlegi tervekben már 21. sz. 
kiemelt főút 2x2 sávval) 
A közúthálózat korrekcióját elsősorban az Európai Unió kibővülése, 
és az azzal járó forgalomáramlási átrendeződés indokolta. Ennek 
függvényében a korábban tervezett gyorsforgalmi úthálózat felül-
vizsgálata során néhány elemről a közlekedési tárca úgy döntött, 
hogy hálózati szerepét gyorsforgalmi út helyett főúti paraméterekkel 
is betöltheti, így gyorsforgalmi útként való további szerepeltetése 
nem indokolt (megyei érintettség: 21. sz. főút Salgótarján–
Somoskőújfalu–Szlovákia szakasza). 

A Rétság térsége – Jobbágyi – Szurdokpüspöki térsége – (Gyöngyös) új főút a megyei területrendezési tervben korábban is 
szerepeltetett nyomvonalon maradt a törvényben, a határon átnyúló kapcsolatok javítása érdekében bekerült a Szécsény térsége 
(22. sz. főút) – Nógrádszakál – (Szlovákia) új főút, – a korábbi Bátonyterenye – (24. sz. főút) új főút helyett a Mátraterenye térsége 
(23. sz. főút) – Recsk térsége (24. sz. főút) maradt csak a főúthálózat része. 
A főúti elkerülő szakaszok az OTrT felülvizsgálata során lényegében megmaradtak, Őrhalom elkerülése került csak be újonnan, 
valamint olyan szakaszok nevesítése került törlésre, amelyek egyben valamely gyorsforgalmi út részét fogják képezni. 

Az OTrT gyorsforgalmú úthálózatának változása 
Forrás: Váti Nonprofit Kft  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az OTrT főúthálózatának változása 
Forrás: Váti Nonprofit Kft  
Az országos kerékpárút törzshálózat a felülvizsgálat során alapvető-
en megváltozott, a két hálózatnál csak néhány elem feleltethető meg 
egymásnak. Az új hálózat kialakítása egyfelől a potenciális országos 
kerékpáros turisztikai célpontok kijelölésén alapult, másfelől a háló-
zati szemléletnek megfelelően további útvonalak kialakítása is történt. 
A Nógrád megyét érintő legjelentősebb változás, hogy a korábbi 
országos hálózat kiegészült a Palócok földje kerékpárúttal, amely a 
világörökség részét képező Hollókőt, valamint a Cserhát és a Mátra 
területeit is megközelíthetővé teszi. 
A Dunakanyar–Ipolymente, és a Karancs–Mátra–Tisza-tó országos 
kerékpárutak megyét érintő szakaszait az északkeleti határmente 
kerékpárút foglalja magában, melynek nyomvonala nem a forgalmas 
utak mentén, hanem a turisztikai látványosságokat megközelítve 
halad. 
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Az OTrT kerékpárút hálózatának változása 

 Forrás: Váti Nonprofit Kft  

2.1. f) a térséget érintő környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szabályozások 

− 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól  
− 1994. évi LV. törvény a termőföldről  
− 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, módosította a 2012. évi XXVIII. törvény  
− 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról  
− 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről szóló  
− 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  
− 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
− 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről  
− 240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 

kijelöléséről módosította: 93/2007. (IV.26.) Korm. Rendelet, 307/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 
− 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről  
− 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól  
− 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről  
− 30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól  
− 31/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól  
− 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről módosította: 92/2007. (IV.26.) Korm. Rendelet, 302/2008. 

(XII.17.) Korm. rendelet  
− 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról  
− 6/2009. (IV.14.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről  
− 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének 

szabályairól  
− 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról módosította: 

30/2006. (II.8.) Korm. rendelet  
− 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő 

szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról  
− 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről  
− 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről  
− 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  
− 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  
− 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről  
− 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről  
− 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről  
− 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról  
− 34/1997. (XI. 20) KTM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről módosította:1/1998. (VIII.15.) KöM rendelet , 5/1985. 

(XI. 22.) OKTH rek. a Mátrai Tájvédelmi Körzet létesítéséről 
− 9/1989. (VIII.24.) KVM rendelet tájvédelmi körzetek létesítéséről 
− 2/1977. (TK 13.) OtvH a Hollóközi Tájvédelmi Körzet létesítéséről 
− 3/1977 (TK13) OtvH az Ipolytartnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület bővítése 
− 9/1987 (XI. 4.) OKTH az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület bővítéséről 
− 13/2004. (VII. 21.) KvVm rendelet a Sóshartyáni Hencse-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről 
− 19/2007. (VI. 1.) KvVM rendelet a Márkházapusztai fás legelő természetvédelmi terület létesítéséről 
− 14/2000. (VI.26.) KöM rendelet  a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti 

területek erdőrezervátummá nyilvánításáról, 3.§ (1) Pogány-rózsás Erdőrezervátum, Diósjenő 
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2.1. g) a megye 20 ezer lakos feletti városainak települési gazdasági vagy településfejlesztési programjai 
és településfejlesztési koncepciói 

Salgótarján Megyei Jogú Város, a megyeszékhely Nógrád megye egyetlen 20 ezer lakos feletti városa (37.166.lakos) 
A város térszerkezeti pozíciója, társadalmi, gazdasági, környezeti helyzete 
A határváros a Baltikumot a Mediterránummal összekötő észak-dél irányú közép-európai fejlődési és közlekedési tengelyen 
helyezkedik el az urbanizált térségeknek az országhatárokon átnyúló Katowice–Zsolna–Turócszentmárton–Besztercebánya–Zólyom 
–Losonc–Budapest vonalon kirajzolódó láncolatába illeszkedve, az új Országos Fejlesztési és Településfejlesztési Koncepció 
Budapest körüli belső város gyűrűjének északkeleti csapágyvárosaként, a dinamikusan fejlődő közép-európai metropolisz körül 
körvonalazódó városrégió és Magyarország valamint Szlovákia határon átnyúló, drasztikusan leszakadó összefüggő válság-
területének határán. 
A város és funkcionális térsége magterülete gazdag védett természeti területekben, unikális geológiai értékekben, építészeti és 
kulturális örökségben. A központi és északi beépített területeit körül ölelő hegyvidéket erdő borítja, helyenként Magyarországon 
egyedülálló szubalpin klímával. Két középkori vára – Salgó és Somoskő – történelmi élményt nyújt a turistáknak. A trianoni 
Magyarország egyik legjelentősebb vidéki ipari központjából várossá lett megyeszékhely modern városközpontja a modernista 
városépítészet talán legsikerültebb alkotása, a 60-as, 70-es és 80-as évek legkiválóbb magyar építészeinek kézjegyét viseli magán. 
Az építészeti együttes széles körű szakmai elismerést vívott ki, és a rendszerváltás után műemléki védelmet kapott, elsők között az 
országban a modern városépítészet alkotásai közül. A városi lakásállomány nagy része is az említett korszakban épült, az adott 
időszak átlagos szintjét jóval meghaladó építészeti és környezeti minőségben, jó tájolással, a nagyvárosias beépítésű 
településrészek körüli családi házas lakóterületeinek eredeti környezeti és építészeti minősége pedig az esetek többségében 
semmivel sem marad el a jobb budapesti vagy dunántúli kertvárosi lakóterületekéitől. A városi szövet minőségének legnagyobb 
problémáját a rendszerváltás óta tartó és az utóbbi négy év eseményei következtében tovább erősödött strukturális gazdasági 
válság és a helyi társadalom ezzel együttjáró krízise, drasztikus népességfogyása, elöregedése és elszegényedése okozza. 
A rendszerváltás után a a bányák végleg bezártak, a város hagyományos ipara a privatizáció és a helyi iparágak nagy részét 
érintő globális strukturális válság következtében gyakorlatilag megszűnt, a nagy hagyományú iparvárosban az ipari szektorban a 
keletkező GDP és a foglalkoztatottak száma a korábbi szint töredékére esett vissza. A jelentősebb ipari vállalkozások közül csak 
kevesen tudtak talpon maradni. Ugyanakkor közöttük olyan sikeres új ipari vállalkozások – KKV-k – is vannak, amelyek európai 
szinten is piacképes ipari termékeket állítanak elő, és a helyi gazdaság fejlesztésében jelentős szerepet játszhatnak. 
A gazdasági válság, a munkahelyek hiánya, a foglalkoztatás egyre alacsonyabb szintje valamint az induló kisebb vállalkozásokat 
sújtó terhek következtében a város hosszú távú fenntartására alkalmas értelmiségi és vállalkozói a közép-rétegek nagy része – a 
közeli közép-európai metropolisz, Budapest – piaca és nagyvárosi életlehetőségei elszívó hatásának engedve részben formálisan 
és véglegesen is, részben látens módon, salgótarjáni állandó lakását megtartva, elvándorolt a városból, a megyeszékhely kiváló 
középiskoláiból évről évre az egyetemekre kerülő fiatalság pedig nem tér vissza. A város ilyen értelemben látható, két évtizede tartó 
kiürülésével szemben a hagyományosan itt élő, a 90-es évekig a bányákban illetve az iparban foglalkoztatott roma népesség, amely 
a rendszerváltás utáni években azonnal és szinte teljes egészében, végérvényesen elveszítette munkalehetőségeit, száma és a 
teljes népességen belüli aránya dinamikusan emelkedik, részben a népességszám természetes növekedése következtében, 
részben azért, mert a város és környéke létesítményeiben a rendszerváltás előtt foglalkoztatott roma etnikumú népességnek és 
utódaiknak, az egykori környező ipari falvakban élő halmozottan hátrányos helyzetű, strukturális munkanélküli csoportjai munka és 
jövedelem híján a városban és szociális ellátó rendszerében elviselhetőbb életfeltételeket talál magának, mint a falvakban, ezért 
igyekszik tömegesen bevándorolni. A város népességének elvándorlásból és a nem roma etnikumú lakossága alacsony 
termékenységi rátájából következő természetes fogyásból eredő drasztikus mértékű népességfogyását és elöregedését a roma 
etnikumú helyi népesség ezzel ellentétes demográfiai folyamatai úgy ellensúlyozzák, hogy összességében az ellentétes demográfiai 
tendenciák eredője a népesség fogyása. 
A fent leírt társadalmi folyamatok középtávú fennmaradása esetén, a jelenleg uralkodó helyi társadalmi és gazdasági folyamatok 
megállítása és ellentétes előjelűre fordítása nélkül a város társadalmi-gazdasági szempontból hosszabb távon nem tartható fenn. A 
város és a megye helyi társadalma nem rendelkezik olyan gazdasági erővel, amivel ezt a problémát meg tudná oldani. A 
kedvezőtlen folyamatok ellentétes előjelűre változtatása nyilvánvalóan kizárólag külső – állami és Európai Uniós – segítséggel 
képzelhető el. A szükséges segítségnek csak egyik része a pénz, a vissza nem térítendő támogatás megfelelő nagyságú összege, a 
másik része gazdaságpolitikai, szabályozási és szervezési jellegű. A 2014. január 1-el induló új EU költségvetési periódus a nógrádi 
gazdaságfejlesztési és újraiparosítási program keretében eszközöket ad, amelyekkel a bemutatott kedvező adottságokra építve 
Salgótarjánban a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható fejlődés érdekében jelentős mértékben 
erősíteni kell az ipari foglalkoztatást, a fenti kényszerek miatt különösen az alacsony hozzáadott értékű, betanított munkára épülő, 
tömeges foglalkoztatást lehetővé tevő ipari területeken, ezzel párhuzamosan; 
• hatékonyan elő kell segíteni a magas hozzáadott értékű, valamint K+F+I gazdasági tevékenységet, végző KKV-k 

letelepedését, illetve fejlődését a városban nem csak a klasszikus vagy high-tech ipar, hanem a jövő húzó ágazatai, például az 
egészségipar és a környezetipar területén is; 

• és funkcionális város térségében az újraiparosítással párhuzamosan elő kell segíteni az energiafelhasználás hatékony-
ságának növelését és az energiafüggetlenség irányába történő jelentős mértékű elmozdulást, élve a megújuló energiák (nap, 
szél) és a meglévő helyi energiaforrások (biomassza, szén) felhasználásának lehetősége szempontjából kedvező adottságokkal, 
és elvégezve az energiapazarlás megszüntetése érdekében szükséges energiatakarékossági beruházásokat; 

• új egyensúlyt és partnerséget kell teremteni a város és környező rurális vidéke között, a vidékfejlesztéssel összehangolva, 
hogy a város és a körülötte lévő városias települések lakosságát minél nagyobb mértékben a környező rurális vidékek mező-
gazdasága lássa el, rövid csatornán keresztül a környék mezőgazdasági termelőinek elérhető árú és jó minőségű 
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mezőgazdasági termékeivel, és biztosítani kell, hogy mindez megfelelő színvonalú fizikai körülmények között, a város és 
környéke lakossága számára fenntartható közösségi közlekedéssel elérhető létesítményben történjen, 

• erősíteni kell a társadalmi kohéziót és befogadást, a felelősségtudatot és a társadalmi szolidaritást, a gazdaságfejlesztési és 
iparfejlesztési tevékenységgel összehangolva biztosítva a helyi társadalom leszakadó része számára is az esélyegyenlőséget és 
a munka világába való bejutást az óvodától a középiskola befejezéséig tartó integrált és integráló, kollégiumi rendszerű 
képzéssel és szakképzéssel a halmozottan hátrányos helyzetű népesség felemelése és integrálása érdekében, 

• erősíteni kell a helyi társadalomban a versenyképes tudást és képzettséget a városban működő közoktatási és felsőoktatási 
rendszer fejlesztésével; 

• a támogatások mellett a szükséges pénzügyi, szervezési, szabályozási és adózási eszközök kialakításával és használatával fel 
kell számolni a város egész beépített területén végighúzódó és központjának képét is romboló, alulhasznosított ipari, gazdasági, 
illetve közlekedési roncsterületeket, rozsdatemetőként helyet foglaló felhagyott ipari létesítményeket, és a pusztuló városi szövet 
összességében mintegy száz hektárnyi, jelenleg csak veszteséget és kárt termelő területét a közszféra által kézben tartott barna 
mezős rehabilitáció Európában bevált eszközeinek használatával, a magánszféra vállalkozásaival strukturált 
együttműködésben újra alkalmassá kell tenni versenyképes ipari, gazdasági tevékenység végzésére, újrahasznosítva a meglévő 
drága infrastruktúrát annak érdekében, hogy az újraiparosítás és a gazdaságfejlesztés környezeti szempontból fenntartható 
módon történjen, a város ökológiai lábnyomának és a fejlesztés hosszú távú társadalmi költségeinek felesleges növelése 
nélkül. 

Az említett fejlesztésekkel, a diverzifikált és fenntartható gazdaságfejlesztés és a vele összehangolt integrált városmegújítás révén 
Salgótarján újra olyan várossá válhat, amelyben nem csak a fizikai keretek adottak ahhoz, hogy jó lehessen ott élni, hanem maga a 
városi élet is jó, mert megújuló, vonzó középvárosként, határon átnyúló gazdasági és kulturális kisugárzású erős térségi 
központként fenntartható fejlődési pályán működő, a foglalkoztatás magas szintjét biztosító helyi gazdasággal, minőségi 
szolgáltatásokkal és városi környezettel rendelkezik.  

2.1. h) a térség hatályban lévő ágazati tervei, programjai 

 
A Kormány 1222/2011. (VI.29.) Korm. határozata a gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről  

Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 

Készült: 2008, aktualizálva Készítette: Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség 
Az Észak-Magyarországi Régió összhangban az Európai Unió stratégiáival és ajánlásaival, ill. a hazai gazdaságfejlesztési 
prioritásokkal a növekedés potenciális forrásai közül kiemelten kezeli és meghatározó gazdaságfejlesztő erőnek tekinti a kutatás-
fejlesztési és innovációs folyamatokat. A K+F+I folyamatok tervezett fejlesztése a régió innovációs potenciáljának és 
teljesítményjavításának alapvető feltétele. A stratégiai prioritások, tervek és intézkedések összefoglaló dokumentuma a Regionális 
Innovációs Stratégia, amelynek első változata 2004-ben, majd felülvizsgált, térségi-környezeti beágyazottsági szempontokat 
határozottabban kiemelő felülvizsgált változata 2008-ban a NORRIS projekt forrásainak felhasználásával került kialakításra és 
publikálásra. A 2008-as stratégia megújítását az időközi gazdasági, társadalmi változások és a nemzeti innovációs rendszer 
átalakulása indokolták 2011-ben. A dokumentum megállapítja, hogy a régióban rendelkezésre álló K+F kapacitásból Nógrád megye 
részesedése minimális. A stratégia aktualizálása Nógrád megye vonatkozásában több torz, vagy nem helytálló adatot, információt 
tartalmaz, amelyet annak társadalamasítása során a nógrádi szereplők felvetettek. 
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Megyei szintű ágazati tervek, programok 

Nógrád megye közlekedésfejlesztési koncepciója 

Készült: 2003, Készítette: Tetthely Kft. (tervszám 0240) a Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség megbízásából 
Nógrád megye közlekedésfejlesztési koncepciójának helyzetelemzésében a tervezők elsősorban arra törekedtek, hogy átfogó kép 
alakuljon ki a megye közlekedési helyzetéről, továbbá azokról a tényezőkről, adottságokról, folyamatokról, amelyek a megye 
közlekedését döntően meghatározzák.  
A koncepció nem időtávra szól, de még 2030-ra is határoz meg feladatokat. Ugyan a dokumentum 9 éve készült, legnagyobb része 
tartalmilag még aktuálisnak tekinthető. 
A koncepció célja: 
• hosszú távra meghatározni Nógrád megye közlekedési hálózatának átfogó fejlesztési irányait; 
• részletezni és időben ütemezni az ahhoz kapcsolódó feladatokat; 
• elősegíteni a megyére vonatkozó terület- és közlekedésfejlesztési elképzelések összhangját. 

Nógrád megye Innovációs stratégiája 

Készült: 2004-2005, Készítette: Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. és együttműködő partnerei 
A dokumentum 7 éve készült, nem határozott időtávra. A gazdasági környezetben azóta bekövetkezett változások miatt tartalma 
már nem teljesen korszerű, ugyanakkor prioritásai még helytállóak lehetnek: 
• a KKV-k működési feltételeinek javítása 
• termék- és technológia fejlesztés 
• az innovációs kultúra színvonalának emelése 
• az innovációs infrastruktúra fejlesztése. 

Nógrád megye szakképzés fejlesztési stratégiája 

Készült: 2012, Készítette: Expanzió Humán Tanácsadó 
A megyei szakképzési stratégia készítésének célja, hogy a szakképzésben érintett intézmények számára meghatározza a 
követendő irányokat és elősegítse a forrásfelhasználás hatékonybabbá és eredményesebbé tételét. A dokumentum terjedelmének 
80%-ában helyzetelemzést tartalmaz, javaslattevő fejezetei meglehetősen tömörre sikerültek. 
Stratégiai célkitűzések: 
• a szakképzés igazodjon a munkaerőpiac elvárásaihoz 
• a szakképzés minősége javuljon, színvonala növekedjen 
• az iskolarendszerű szakképzés piacképes szakképesítést nyújtson, kulcskompetenciákat alakítson ki – és a munkavégzés során 

további szakképzésben való részvételre sarkalljon 
• a meglévő intézményrendszer optimális átalakításával és forrásbevonás melletti célirányos fejlesztésével a megye 

szociális/földrajzi/demográfiai adottságaihoz igazodó, a hátrányos helyzetből és térségből kiutat mutató struktúra alakuljon ki. 

2.1. i) vonatkozó egyéb tervek 

Helyi vidékfejlesztési stratégiák: 

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület: „Palócföld könnyei és gyöngyei” – Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

Települések: Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancs-
lapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátra-
terenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, 
Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar  
A hatályban lévő Helyi Vidékfejlesztési stratégia a 2009-ben elfogadott HVS-re épül. Fő célkitűzések: 
• a helyi életminőség fejlesztése 
• a helyi turizmus és térségmarketing fejlesztése 
• helyi vállalkozások fejlesztése 
• együttműködések ösztönzése a térségen belül és a térségek között önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek 

vonatkozásában 
• felkészülés a 2014-2020-as időszakra, hosszú távú elképzelések generálása, projektek továbbfejlesztése. 

Cserhátalja LEADER Helyi Akciócsoport: A Cserhátalja és a Nyugat-Mátra Európában – Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

Települések: Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, 
Galgaguta, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, 
Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc 
A HVS felülvizsgálatára 2011 májusában került sor. Fő célkitűzések: 
• a helyi és térségi gazdasági környezet és a vállalkozások fejlesztése, a foglalkoztatás növelése 
• a helyi életminőség javítása, a vidékhez kötődés erősítése 
• a humán erőforrás fejlesztése és a társadalmi tőke erősítése 
• a helyi és térségi turizmus, vendégfogadás és a kapcsolódó tevékenységek fejlesztése 
• a térségi marketing tevékenység elősegítése. 
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Ipoly-menti Palócok: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – „Élhető táj, élhető kultúra, élhető vidék” 

Települések: Alsópetény, Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, 
Endrefalva, Érsekvadkert, Herencsény, Hollókő, Hont, Horpács, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, Kétbodony, Kisecset, Kutasó, 
Ludányhalászi, Magyargéc, Magyarnándor, Mohora, Nagylóc, Nagyoroszi, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Nógrádmegyer, 
Nógrádsipek, Nógrádszakál, Őrhalom, Patak, Patvarc, Piliny, Pusztaberki, Rimóc, Romhány, Szanda, Szátok, Szécsénke, 
Szécsény, Szécsényfelfalu, Szente, Szügy, Terény, Varsány 
Fő fejlesztési prioritások: 
• helyi turizmus ágazat fejlesztése 
• helyi vállalkozások fejlesztése 
• helyi életminőség fejlesztése 
• társadalmi tőke erősítése 
• hátrányos helyzetű csoportok integrációjának elősegítése. 

2.1. j) a tervezést érintő egyéb jogszabályok 

• A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény  
• A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint 

illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. 
rendelet  

• Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  
• Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet  
• A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  
• Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 
• A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 

szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet  
• A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt 

térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és 
az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet  

• Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. 
(XII. 13.) ÖTM rendelet  

• Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  
• A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet  
• A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény  
• A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény  
• Az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet  
• A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet  
• Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet  
• Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet  
• A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet  

2.2. A térség területfejlesztési szereplői elképzeléseinek feltárása, a tervezési folyamat 
partnerségi tervének elkészítése és végrehajtása 

A fejlesztési elképzelések feltárása 2011-ben kezdődött, amikor a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési ügynökség 
Nonprofit Kft. megbízásából a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. helyzetfeltárást és projektgyűjtést végzett a 2011-2013 
időszakra vonatkozóan.  
Rövid, aktualizált helyzetértékelés készült el Nógrád megyére, illetve a megyei anyagokból az Észak-magyarországi régióra, 
valamint Nógrád megyei kezdeményezésű fejlesztési koncepciók, javaslatok kerültek megfogalmazása, beleértve az ágazati 
fejlesztési programokat is. Az ügynökség összeállította a Nógrád megyei projektek listáját az közszférára és a gazdaságra egyaránt 
kiterjedően a következő szempontok szerint: 
• tervezett, jelentős tőkebefektetési lehetőségek, 
• nagy horderejű, még előkészíthető projektek (1 Mrd Ft feletti támogatási igénnyel) 
• kisebb, részben vagy teljesen előkészített projektek (250 M Ft és 1 Mrd Ft közötti támogatás igénnyel), 
• kisebb, még előkészíthető projektek (250 M Ft alatti támogatás igénnyel). 
Az önkormányzatok, kistérségi társulások, civil szervezetek, vállalkozások megkérdezése adatlapos felméréssel történt. 
A listára került projektek jelentős részéhez a mai napig sem nyílt meg pályázati lehetőség, ezért azok továbbvitele szükséges a 
2014-2020 közötti fejlesztési időszakra, amennyiben a projektgazdák fejlesztési szándékukat fenntartják. A helyzetértékelő 
fejezetrész kiváló alapot képez a 2014-2020 időszakra készülő megyei fejlesztési koncepció helyzetelemző fejezetéhez. 
A 2014-2020 időszak tervezési tevékenységéhez a partnerség építése 2012 áprilisában kezdődött meg. Április első hetében két 
tervezési workshop zajlott a gazdasági szereplők, illetve a városi önkormányzatok részvételével, melyen a résztvevők előadást 
hallottak a tervezési folyamatról, annak feladatairól, ütemezéséről, illetve megalkották Nógrád megye 2030-ra vonatkozó jövőképét, 
és javaslatot tettek a legfontosabb prioritásokra.  
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Nógrád Megye Önkormányzata 2012. június 7-én tárgyalta a területi tervezés aktuális és jövőbeli feladatait, és hatalmazta fel 
elnökét és a megyei főjegyzőt a területfejlesztési dokumentumok összeállításával összefüggő feladatok előkészítésére. A megyei 
területfejlesztés koncepció készítése ezzel hivatalosan is kezdetét vette. Ezt követően jelent meg tervezési felhívás a megyei 
önkormányzat honlapján. 

2.2. a) a partnerségi terv elkészítése 

A Partnerségi Terv elkészítése 2012 júliusában kezdődött. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala, illetve a 
tervezési folyamat szakmai feladatait ellátó Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársai közösen meghatározták: 
• a partnerségbe bevonni kívánt célcsoportokat 
• az egyes partnerekkel folytatandó kommunikáció módját, eszközeit, ütemét 
• a tervezés társadalmasításához kapcsolódó rendezvények formáját, menetrendjét 
• az eredmények értékelésének és felhasználásának módját, állomásait. 

2.2. b) a partnerségi terv végrehajtása, 

A Partnerségi Terv végrehajtása három fázisban történik: 

Előkészítő fázis: 2012. június 7 – október 15. 
Tevékenységek: 
• tervezési felhívás összeállítása, megjelentetése a megyei önkormányzat honlapján (www.nograd.hu) 
• tervezési műhelyek szervezése 6 városban és 10 mikrotérségben 
• területfejlesztési szakmai műhelyek szervezése 
• média megjelenések (helyi sajtó, helyi és regionális rádió) 
• szakértői csoport felállítása a partnerek képviselőiből 
• OTK véleményezésére a partnerek szakértőinek felkérése 

Javaslattevő fázis: 2012. október 16 – december 15. 
Tevékenységek: 
• tervezési felhívásra beérkezett javaslatok értékelése, szintetizálása 
• szakértői csoport tagjaival zárt szakmai egyeztetések 
• közösségi oldal indítása a lakossággal történő intenzív kommunikációhoz 
• média megjelenések 
• elkészült munkaanyag írásbeli véleményeztetése a partnerekkel 
• területfejlesztési konferencia szervezése a partnerek meghívásával 

Programozási fázis: 2013. január 2 – június 30. 
Tevékenységek: 
• koncepció munka változatának zárt társadalmi egyeztetése a partnerekkel 
• koncepció munka változatának nyílt társadalmi egyeztetése rendezvényeken, médián és interneten keresztül 
• koncepció elfogadása, közzététele a honlapon 
• térségi programozási workshopok (helyi közösségvezérelt programokhoz kapcsolódóan) a helyi érintett szereplőkkel 
• területi és ágazati személyes egyeztetések, konzultációk a programozáshoz 
• program zárt társadalmi egyeztetése a partnerekkel, érintettekkel 
• program elfogadása, közzététele a honlapon 
• zárókonferencia a partnerek részvételével 

2.2. c) a partnerségi terv eredményei alapján 

Mivel a Partnerségi Terv végrehajtása folyamatos, a helyzetelemző rész elkészültekor még csak az időarányos eredményeket lehet 
figyelembe venni. Jelen fejezetben eddigi tapasztalatainkat összegezzük. 

2.2. ca) az üzleti szektor szereplőinek a térséget érintő fejlesztési elképzeléseinek áttekintése 

Az üzleti szektor – néhány vállalkozás és érdekképviseleti szervezet, kamara – képviselőit elsőként hívtuk össze 2012 májusában és 
tájékoztattuk a 2014-2020 időszak tervezési, felkészülési feladatairól. A mikrotérségi workshopokon visszafogott volt a vállalkozói 
részvétel, a tervezési felhívásra beérkezett javaslatok között turisztikai, kézműipari, illetve klaszter projektjavaslatok szerepelnek. A 
multinacionális vállalatokkal folytatandó kommunikáció erősítése céljából bevontuk a partnerségbe az EGME klasztert, amely 
részükre tájékoztató workshopot szervezett szeptember végén. Az eseményen innovációs kezdeményezések kerültek előtérbe. Az 
üzleti szektor megkeresésével kapcsolatban általános tapasztalat, hogy fejlesztési terveiket – sok esetben mint üzleti titkot – 
kevésbé osztják meg, illetve – még nem ismerve az ágazati terveket – nehéz őket orientálni területi vagy ágazati irányba. 

2.2. cb) az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek áttekintése 

A mikrotérségi workshopokon elhangzott vélemények és a tervezési felhívásra érkezett válaszok alapján az rajzolódik ki, hogy az 
önkormányzatok nehezen kezelik a hirtelen paradigmaváltást, a fejlesztéseiket tekintve a jelen pályázati rendszer keretein belül 
gondolkodnak többnyire. Mindez visszatükröződik a beérkezett projektjavaslatokban, melyek túlnyomó része még mindig pontszerű, 
és nem komplex, területileg integrált fejlesztést céloz meg. Ugyanakkor a tervezési felhívásra beérkezett program- és 
projektjavaslatok több mint fele az önkormányzatoktól érkezett. A további kommunikációban erősíteni kell a szemléletváltás 



42 

szükségességét, sürgetve a helyi fejlesztő közösségek mielőbbi formálását. Pozitív kivételt jelentenek a tervezésben azok az 
önkormányzatok, akik jól értik és alkalmazzák a helyi közösségvezérelt fejlesztések logikáját a LEADER rendszerben. A 
kisvárosokban nem könnyű megtalálni azokat a vezetők bizalmát élvező és véleményformáló szakembereket, akik a fejlesztési 
folyamatok élére állhatnak az adott városi térségben. 

2.2. cc) a térség társadalmi szervezetei fejlesztési elképzeléseinek áttekintése 

A társadalmi szervezetek 2012 júniusában ismerkedhettek meg első ízben a tervezési folyamattal a Környezetvédelmi Világnap 
alkalmából szervezett konferencián. Mindemellett aktivitásuk a workshopokon, a projektjavaslatok beküldésében a vállalkozókhoz 
hasonlóan még visszafogott. Legaktívabbnak a programok megfogalmazásában – a várakozásoknak megfelelően – a LEADER 
egyesületek voltak. A Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ felajánlotta együttműködését a civil szervezetek mozgósítására a 
tervezési folyamatban, melyet a javaslattevő fázisban felerősíteni szükséges. 

2.3. A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének elemzése 

2.3. a) a területfejlesztés forrásainak elemzése (nemzetközi, központi költségvetési, önkormányzati 
források, a gazdasági egységek beruházásai, a különféle szervezetek fejlesztései, a háztartások) 

Felzárkóztatást szolgáló decentralizált program Nógrád megyében. 

Nógrád megyében 1997-2003. között, az Országgyűlés döntése alapján, felzárkóztatást segítő program került lebonyolításra. A 
program keretében nyújtott támogatások jelentős hatással voltak a megye gazdaságára, a foglalkoztatottságra és az infrastrukturális 
ellátottságra.  
Az egyes évekre vonatkozó operatív programok megvalósításához, a nemzeti költségvetés decentralizált forrásokat rendelt, 
melyeket pályázat útján lehetett odaítélni. A források nagy része felett a megyei területfejlesztési tanács, egyeseknél a szaktárca, 
illetve dekoncentrált szervezete rendelkezett, bár ez utóbbiaknál is ki kellett kérni a tanács véleményét. 
A felzárkóztató program során összesen 16.390 millió Ft támogatási keret került elkülönítésre (ez az összeg tartalmazza a 
minden megyének biztosított alaptámogatást is). Az egyes projektek megvalósítására több forrásból is lehetett támogatást adni, ún. 
„kapcsolt” pályázat formájában. Sajnálatos körülmény, hogy a program nem tette lehetővé a források integrált felhasználását, mivel 
az egyes tárcák ragaszkodtak ahhoz, hogy saját rendeleteik szerint történjen a megyei pályázatok kiírása és elbírálása. 
A megítélt támogatások 7,5%-a visszatérítendő kamatmentes kölcsön, 92,5%-a végleges tőkejuttatásként került 
megítélésre. 
A program első éveiben, a megyei területfejlesztési tanács többször élt a visszatérítendő támogatás nyújtásával, mivel a 
visszafizetett pénzeszköz növelte a későbbi decentralizált keretet. Ez a szabály később, – nemzetgazdasági takarékossági indokok 
alapján – megváltozott és a visszafizetett támogatás a központi költségvetés bevételét képezi. A szabályok változása, a tanács 
döntéshozó gyakorlatát is ennek megfelelően változtatta. 
Nem került elvonásra a TEKI és CÉDE, valamint 2002-ig a TFC kereteknél a lemondásból (esetleg visszavonásból) származó 
maradvány, továbbá a tárgyévben megítélt, de valamely okból szerződéssel alá nem támasztott támogatás, így a vizsgált 
időszakban összesen: 17.104 millió Ft értékben született támogatási határozat. 
A döntésre jogosultak 3.688 db pályázatot támogattak, melyek együttesen 85.966,3 millió Ft fejlesztési értéket kívántak 
megvalósítani (a fejlesztési érték összegénél a halmozódás kiszűrésre került, a pályázatok száma viszont a fentiek szerint 
jelentősen meghaladja a projektek számát). 
A kistérségek közül a legtöbb pályázatot a vizsgált időszakban a salgótarjáni 767 db, legkevesebbet a szécsényi 268 db 
kistérségből nyújtották be. 
A legtöbb támogatott projekt szintén a salgótarjáni (629 db), a legkevesebb a szécsényi (216 db) kistérségből származik. 
A legnagyobb összegű támogatás a salgótarjáni (4.964 millió Ft), a legkisebb összegű a szécsényi (1.144 millió Ft) kistérségbe 
került megítélésre. 
Mivel a kistérségek mérete, településszáma eltérő, ezért pontosabb képet ad az 1 lakosra jutó megítélt támogatás, ami a támogatott 
beruházások értéke alapján évenként jelentős eltérést mutat. A vizsgált időszak egészét tekintve az 1 lakosra vetített legmagasabb 
megítélt támogatás a rétsági 84,85 eFt/fő, a legalacsonyabb 50,85 eFt/fő a bátonyterenyei kistérségbe került. 
A hétéves program hosszú távú fő célkitűzése volt: „a megye gazdaságának, a lakosság életkörülményeinek az ország 
fejlettebb régióihoz való felzárkóztatása”.  
Középtávú célként: „a megye gazdasági pozícióinak jelentős növelése, a munkanélküliség csökkenése” került megfogalmazásra. 

A teljes decentralizált keret odaítélése ágazatonként: 
ipar, építőipar, kereskedelem, vendéglátás együtt 40,79% 
agrárgazdaság 5,95% 
non-profit szféra (önkormányzatok, egyházak, társadalmi szervezetek, stb) 53,26% 

Fejlesztési célként 
gazdaságfejlesztés 34,6% 
agrárfejlesztés1 5,28% 
műszaki infrastruktúra 37,0% 
humán infrastruktúra 9,69% 
minden más cél együtt 13,43% 

1 Megjegyzés: nem tartalmazza a megyei földművelésügyi hivatal lebonyolításába tartozó agrár többlettámogatások adatait, mely a 
vizsgált időszakban 1.728,68 millió Ft. Ha ezt is figyelembe vesszük, úgy agrárfejlesztésre a teljes keret 15,78%-a, illetve agrár 
ágazatba 16,38%-a került odaítélésre. 
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A felzárkóztatási program keretében kiemelt cél volt a foglalkoztatás javítása, új munkahelyek létesítése, kedvezőbb piaci pozíciójú 
termékek előállítása. 
A cél érdekében, a döntéshozatalnál megkülönböztetett súlya volt a munkahelyteremtésnek, illetve a versenyképesség javítását 
szolgáló munkahely megőrzésnek.  
A megítélt támogatásokkal tervezett új munkahelyek száma: 4.764, a megőrzött munkahelyeké: 2.851. 

Új és megőrzött munkahelyek tervezett, illetve megvalósult száma és aránya kistérségenként 

 Tervezett Megvalósult  
Salgótarjáni kistérség 3.343 2.441 73% 
Rétsági kistérség 1.086 965 88,9% 
Balassagyarmati kistérség 1.241 998 80,4% 
Pásztói kistérség 856 634 74,1% 
Bátonyterenyei kistérség 614 386 62,9% 
Szécsényi kistérség 475 407 85,7% 
 
Megjegyzés: a meg nem valósultak között szerepeltetjük a lemondott, illetve szerződésszegés miatt visszavont támogatású 
munkahelyeket. 
2004. december 31-i időpontig a megye pályázóihoz került – befejezett projekt – támogatás, összege (figyelembe véve a 
lemondásokat és visszavonásokat is): 

a területfejlesztési tanácson keresztül: 11.219 millió Ft 
más szervezeteken keresztül: 3.042 millió Ft 
együttesen: 14.261 millió Ft 

Mivel a kifizetett támogatások mintegy 9%-a visszatérítendő kamatmentes kölcsön volt, megállapítható, hogy a nemzeti költség-
vetésből Nógrád megye az 1997–2004. években 12.977,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást vett igénybe. 
Ez az összeg viszonyítható azokhoz a statisztikai számokhoz, amelyek a megye program zárásakor tapasztalt helyzetét mutatják, 
összehasonlítva a kiinduló állapottal.  
(Megjegyzendő: az állami támogatást növelték, a központilag megítélt források pld.: cél- és címzett támogatás, központi környezet- 
és vízügyi alap.) 
Néhány összehasonlító adat: 
 1996. 2004. % 
GDP (eFt/fő) 387 9831 254 
1 főre jutó beruházások értéke (eFt) 57 134,5 236 
1 főre jutó külföldi tőke (eFt) 35,6 163,6 459 
ipari termelés (Md Ft) 42 170 405 
munkanélküliségi ráta 17,0% 16,2%2 95 
vezetékes ivóvízzel ellátott települések aránya 97,6% 100% 102 
csatornázott települések aránya 14,7% 64% 435 
gázhálózattal rendelkező települések aránya 52,8% 95,3% 180 
1 2003. évi adat 
2 2005. évi adat 

A fenti adatok jelzik, hogy az életminőségre ható tényezők közül, a műszaki infrastruktúra jelentősen fejlődött. 
A gazdaság fejlődési mutatóját negatívan befolyásolták az ipari szerkezetváltással együtt járó üzembezárások, illetve az agrárágazat 
tartós teljesítménycsökkenése. 
A létrehozott új munkahelyek száma csupán ellensúlyozni tudta a termelő helyek megszűnésével járó munkaerő kibocsátást. 
Összegezve a felzárkóztató program keretében támogatott projektek vállalt kötelezettségeit: 
• A kedvezményezett vállalkozások együttesen 151.421 millió Ft  árbevétel növelést és mintegy 5.300 db gép beszerzését és 

üzembe helyezését vállalták. 
• Vállalták: 

� 60 ha ipari terület (ipari park) kialakítását 
� 520 tonna hűtőkapacitás létesítését 
� 477 ezer m3 többfunkciós tározó megvalósítását 
� 69 ha ültetvény telepítését 

• A pályázók vállalták: 
� 18 km út, 2 km kerékpárút, 27 km járda, 18 db műtárgy (híd) építését, 24 db buszöböl és buszmegálló kialakítását, 

valamint 236 km út felújítását 
� 1.015 km csatorna, 40 km ivóvíz-, 149 km gáz-, 26 km közvilágító hálózat és 14.205 m3/nap szennyvíztisztító 

kapacitás megépítését, 27 km patak vízelvezető árok jó karba helyezését 
� 68 ezer m2 épület (csarnok), 47 tanterem építését, 177 ezer m2 épület felújítását 

• Támogatásban részesült: 111 pályázat, mely koncepciók, tanulmányok, programok, rendezési tervek készítésére és 30 projekt, 
mely kiadványok megjelentetésére vonatkoztak. 
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A statisztikai mutatók alapján is egyértelmű, hogy program eredményes volt, a megye teljesítménye, – önmagához viszonyítva – 
jelentősen javult. Mértéke megfelel az országos átlagnak. Ugyanakkor, mivel a kiinduló bázis nagyon alacsony volt, mindez a 
felzárkózáshoz kevésnek bizonyul. 
A jövőre nézve kedvező, hogy az ipar szerkezete alapvetően változott, a nagyobb hatékonyságú ágazatok irányába. A külföldi tőke 
részvétele közel ötszörösére nőtt. 
A foglalkoztatottság csak nagyon szerény mértékben bővült, de ez a mutató reálisan csak az egyéb körülmények figyelembe 
vételével értékelhető. 
A legvitathatatlanabb fejlődés a műszaki infrastruktúra kiépítettségénél érzékelhető. Vezetékes ivóvízzel a program indításánál 
gyakorlatilag minden település rendelkezett. Vezetékes gázhálózatba kapcsolt települések száma 43% ponttal nőtt és megközelíti a 
96%-ot. A telefonszolgáltatást tekintve kialakult a kínálati piac. 
A csatornázott települések aránya 14,7%-ról, 64%-ra nőtt és további kiépítések vannak folyamatban. Ezzel párhuzamosan a tisztító 
kapacitás 19,4 ezer m3/d-ről 33,3 ezer m3/d-ra nőtt. 
A területfejlesztési támogatási rendszer, alapvetően az önkormányzati utak, járdák felújítását és fejlesztését támogatta, de bizonyos 
mértékig hozzájárult az állami közútfejlesztési feladatokhoz is. 
A környezet védelmét szolgálta a gázhálózat fejlesztése, a csatornázás és tisztítókapacitás bővítése mellett, a szilárd hulladék 
ártalmatlanítását szolgáló nógrádmarcali és salgótarjáni regionális hulladéklerakó megépítése. Számos településen megvalósult az 
energiatakarékos közvilágítás. 
Épített kulturális örökségünk jelentős hányadát sikerült részben vagy egészben felújítani. Ezek között különösen magas a szakrális 
emlékek száma. 
Számottevően nőtt az idősek elhelyezését szolgáló férőhelyek száma. A kistérségi szociális ellátás intézményhálózatát bővítette, 
illetve színvonalát javította a minden kistérséget érintő egy éves, a pásztói esetében hároméves program. 
A program tapasztalatai: 
A támogatási források decentralizálása bizonyítottan jól működött. Az a gyakorlat, hogy a megítélt támogatások általánosan 
alacsonyabbak voltak a jogszerűen igényelttől, többségében eredményt hozott – hiszen az adott keretből több projektet lehetett 
támogatni –, kisebb hányadnál azonban részben hozzájárult ahhoz, hogy a pályázó vagy lemondta a támogatást, vagy nem tudta 
teljesíteni vállalt kötelezettségét. 
Utólag is egyértelmű, hogy a program sikeresebb lett volna, a különböző források integrált felhasználásának 
engedélyezésével. 
A felzárkóztatást szolgáló decentralizált program először három megyét érintett, melyek száma először 5-re, majd végül hét megyére 
terjedt ki. E megyék támogatása eltért a versenyképes megyék támogatásától, ezért tartottuk szükségesnek a Nógrád megyei 
program egyedi, részletesebb kifejtését. 
A regionalizáció, a regionális és központi támogatási rendszer 2002 évi beindítását követően a támogatások rendszere jobban 
összevethető az általános országos gyakorlattal. Ezen összevetést, a hatékonyság, forrásszerzési aktivitás fejezetben részletezzük, 
itt csak rövid összegző utalást teszünk a fő forráscsoportokra, az elért eredmények mértékére és arányára.  
A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében Nógrád megyéből 726 db pályázat érkezett be, amelyből 305 db (42%) volt sikeres. Nógrádi 
projekthelyszínekre 258 db támogatási szerződés született 14.523 mFt értékben. 
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Nógrád megyéből 1.451 db pályázat érkezett be, amely az országos megyei átlagnak 
(3.097 db) 46,8%-a. A beadott pályázatoknak kevesebb, mint fele nyert el összesen 49.777 mFt támogatást. A megyének megítélt 
összeg az országos megyei átlagnak mindössze 22,5%-át éri el. 
Hazai forrásokból Nógrád megyében 2002-2011 között a TEIR támogatási alrendszerének adatai szerint 2.991 db projektet 
valósítottak meg 83.868 mFt hazai forrás felhasználásával. 
Az EMVA III. tengelyét alkotó vidékfejlesztési pályázati rendszerben összesen 231 db támogatási kérelem érkezett be Nógrád 
megyéből, melyből 143 nyert támogatást. A megyében megítélt összes EMVA III. tengely vidékfejlesztési támogatás összege 2.981 
mFt.  

2.3. b) a területfejlesztés intézményrendszere (szervezet, működés, együttműködés) 

Az 1996. június 4-ei születése óta egyszer helyesbített és hússzor módosított, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény rögzíti – mindenkor a hatályos módon – a területfejlesztés szereplőit és azok mozgásterét.  
A területfejlesztés első, fogalmi meghatározása ma is változatlanul helytálló: „az országra, valamint térségeire kiterjedő társadalmi, 
gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása, a 
rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és 
megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben”. 
A területfejlesztés intézményrendszerének négy fő szintje – az országos, a regionális, a megyei és a kistérségi szint – ugyan végig 
jelen volt a törvény változásai során, azonban eltérő súllyal és jelentőséggel bírt a regionális a megyei és a kistérségi szint egyaránt. 
Magyarország uniós csatlakozásának előkészítése idején, a közigazgatási egységnek nem nevezhető, önkormányzattal nem 
rendelkező tervezési-statisztikai régiók létrehozásával a regionális szint megerősödött, majd meghatározóvá vált. A hazai forrású 
pályázatok kezelése 2003-tól gyors ütemben terelődött át a megyéktől a régióhoz, s 2005-re teljes lett e téren a regionalizáció. 
Sajnálatos, hogy e források 2010-től itt is teljesen megszűntek. A kistérségek önkéntes területfejlesztési társulásain alapulva,  
– néhány esetben azok mellett – jogszabályok alapján többcélú társulások jöttek létre, s képviseletük mind a régióban, mind a 
megyénél biztosított volt, azonban szerepük formai maradt, s igazi hatással nem bírtak sem a folyamatokra, sem a források pályázati 
rendszerére. A saját illetékességi területükre fejlesztési terveket, koncepciókat, programokat készítettek, s változó 
eredményességgel igyekeztek azokat – pályázati forrásfüggő szemlélettel – megvalósítani. 
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A regionális szerep megerősödésével – függetlenül attól, hogy a mindenkor hatályos területfejlesztési törvény a megyei 
önkormányzatot és a megyei területfejlesztési tanácsot is a fejlesztési politika meghatározó szereplőjeként tartotta nyilván – a 
megyei szint kiüresedett. 
Sajátos módon a területfejlesztés egyéb szereplőitől szinte függetlenül alakult ki a vidékfejlesztési támogatási rendszer, szervezet és 
hálózat, mely – határozatban kihirdetett döntéseken alapuló – egyedi pályáztatási rendszert alakított ki. Ennek megítélésében a 
támogatni kívánt vidéki szereplők megosztottak. Sajátos ága ennek a szubszidiaritás, a decentralizáció és a partnerség elvét 
leginkább magában hordozó, negyedik tengelyként aposztrofált Leader helyi akciócsoportok rendszere. 
A területfejlesztési döntések – időtálló módon, működési mechanizmusoktól függetlenül – nem nélkülözhetik a partnerséget a 
szereplők között, ezért a mindenkori kormányzat, az önkormányzatok, a területfejlesztési tanácsok és társulások igyekeztek bevonni 
a döntéshozatalba a kamarák és a munkavállalók képviselőit is. A területfejlesztésben – elsősorban és természetesen saját jól 
felfogott érdeke érvényesítési lehetősége miatt, s különösképp a támogatási döntés, a forráselosztás mindenkori szintjén – örömmel 
vállalt részt a társadalmi és gazdasági szereplők széles köre. 
Megyei szinten rendre két letéteményese volt a területfejlesztésnek: a megyei önkormányzat, illetve a megyei területfejlesztési 
tanács. 
A megyei önkormányzatnak a területfejlesztési törvény alapján közel 15 évig elsősorban csak együttműködő, véleményező, állást 
foglaló szerepe volt, illetve a települési önkormányzatok kérésére elősegíthette a területfejlesztési társulások szerveződését. 
Nógrád megyében – a többi megyéhez hasonlóan – a területfejlesztési törvény alapján létrejött a megyei területfejlesztési tanács. E 
sajátos, törvény által alapított „kvázi” költségvetési szerv működéséhez központi támogatást kapott, illetve a tanács tagjaitól 
tagdíjnak nevezett költség hozzájárulást szedett be. A megyei területfejlesztés működtetéséhez forrást biztosított a forrásgazda 
minisztériumokkal kötött szerződések alapján a meghirdetett pályázati felhívásokhoz kapcsolódó forrás 1,5-3%-a között mozgó, 
technikai asszisztencia díja.  
A Tanács maga alakíthatta ki munkaszervezetét. E téren az országban többféle rendszer alakult ki. A Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács elsők között (ha nem elsőként), 1996. szeptember 11-én alapította meg munkaszervezetét közhasznú 
társaság formában. Volt megye, ahol e feladatot a tanács alkalmazottjaiként működtetett titkársággal oldották meg, volt ahol 
kiszervezték a feladatot a megyei önkormányzat hivatalába, de nem volt ritka a vegyes rendszerű feladatellátás sem.  
2012. január 1-jétől az új Alaptörvény, az új önkormányzati törvény, a módosított területfejlesztési törvény alapján határozott 
változás következett be a területfejlesztésben. Megszűntek a regionális, a megyei és a kistérségi tanácsok, a fejlesztés területi 
centrumaivá a megyei önkormányzatok váltak. Új intézményként jöttek létre a regionális és a megyei területfejlesztési konzultációs 
fórumok. 
A kht-ből 2009. 03.20-án nonprofit kft-vé alakult munkaszervezet, a Nógrádi fejlesztési Ügynökség fő tulajdonosa 2012. január 1. 
napjától – a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja – Nógrád Megye Önkormányzata lett.  

A területfejlesztési feladatokat ellátó szervek Nógrád megyében: 
A települési önkormányzatok képviselő-testületei a közös területfejlesztési célok kidolgozására és megvalósítására jogi 
személyiséggel rendelkező területfejlesztési társulást hozhatnak létre. 
A megyében a korábbi hat kistérség társulásai – területfejlesztési céllal is bíró önkormányzati társulásként – megmaradtak, 
mindegyike önálló munkaszervezettel rendelkezik. Bár alapfeladataikat nem befolyásolja, de az együttműködésben mégis kérdés 
lehet, hogy az ettől kissé eltérő, azonos központú és darabszámú járási településcsoport rendszert követi e majd e társulások 
tagjainak átrendeződése is. 
Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési és az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően átalakította szervezeti és 
működési szabályzatát, ügyrendjét, bizottsági munkamegosztását, s végzi tevékenységét. A területfejlesztési és területrendezési 
feladatokat a közgyűlés hivatala és a tulajdonolt Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Np. Kft. látja el. 
Az Észak-magyarországi Régió területén működő Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyei közgyűlések elnökei 
megalakították és működtetik a regionális területfejlesztési konzultációs fórumot. Nógrád megye Közgyűlése e mellett megyei 
területfejlesztési konzultációs fórumot is létrehozott. 
A területfejlesztés megyei együttműködési rendszerének részét képezi – a hatályos törvénynek megfelelően – a megyei 
kormányhivatallal, a megyében működő kamarákkal, a KRF Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.-vel, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságával, az ipari parkokat működtető szervezetekkel, a megyei vállalkozásfejlesztési alapítvánnyal, a 
területi vízügyi igazgatóságokkal, állami erdészetekkel, területfejlesztési célú egyéb szervezetekkel, egyesületekkel kialakított 
együttműködés. 
Nógrád megye a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség illetékességi és működési területén fekszik, így 
Nógrád Megye Önkormányzata – különösen a megyébe kihelyezett támogatási források és a területi, területfejlesztési tervezés, 
programozás terén – velük szoros együttműködést alakított ki. 
A megye városaiban 6, kistérségi szerepet is ellátó helyi vidékfejlesztési irodát alakítottak ki, s három Helyi Leader Akciócsoport és 
annak munkaszervezete (a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesülete, a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. és a Ipoly-menti Palócok 
Térségfejlesztő Egyesülete) tevékenykedik. 
A 2014-20-as tervezési munka több olyan területre is rávilágíthat, melyek alapján – a változó, kiegészülő jogszabályok 
figyelembevételével – a területfejlesztési feladatokat, szerepeket és munkamegosztásokat a megye, a megyei jogú város, a térségi 
önkormányzati társulások szintjén újra kell gondolni. 
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2.3.c) a területfejlesztés hatékonysága (eddigi eredmények, forrás-aktivitás, az intézmények hatása, 
hiányosságok) 

Nógrád megye forrásszerzési aktivitása és sikeressége (2012. szeptember) 

A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében Nógrád megyéből 726 db pályázat érkezett be, amelyből 305 db (42%) volt sikeres. A 
támogatott pályázatok országos szintű megyei átlagszáma ugyanebben az időszakban 937 db volt. 
Az Operatív Programokat áttekintve megállapítható, hogy Nógrád megye rendkívül gyengén szerepelt a GVOP pályázatain, mivel 
míg országos szinten a megyék átlagosan 413 db projektre kaptak támogatást, Nógrádból mindössze 63 db a nyertes pályázatok 
száma. A támogatott pályázatok értéke ebben az Operatív Programban a legalacsonyabb, 1.095 mFt, ami az országos megyei 
átlagnak mindössze 15%-át teszi ki. Ez a gyenge teljesítmény a gazdasági mutatók alakulásában is jól tükröződik. A HEFOP esetén 
54 db nyertes pályázattal Nógrád a megyei átlagnak mindössze 32,7%-át tudta teljesíteni. A megyei aktivitás legjobbnak a ROP 
esetén mondható, viszont a 93 db beadott pályázatból mindössze 21 db (22,5%) tudott nyerni. 
Ha a nyertes pályázatokat benyújtó szervezet szerint vizsgáljuk, megállapítható, hogy míg országosan a mikrovállakozások adták be 
a pályázatok 30%-át, addig Nógrád megyében ennél magasabb aránnyal (33%) az államháztartáson belüli nonprofit szervezetek 
állnak az élen. 
A 10 legnagyobb támogatott projektben egyetlen vállalati munkahelyteremtő fejlesztés sem szerepel, azok – egy turisztikai pályázat 
kivételével – mind infrastrukturális beruházások. A projektek nagyságára és az elnyert támogatások összegére nézve meglepő, hogy 
a toplistára kerülhetett már 319 mFt-os támogatást nyert projekt is! 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Nógrád megyéből 1.451 db pályázat érkezett be, amely az országos megyei átlagnak 
(3.097 db) 46,8%-a. A beadott pályázatoknak kevesebb, mint fele nyert el 49.777 mFt támogatást. A megyének megítélt összeg az 

országos megyei átlagnak mindössze 22,5%-át éri el. 
Nógrád rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott a KÖZOP-ban, ahol 4 
benyújtott pályázatból mindössze 2 nyert. Ugyanebben az OP-ban az 
országos megyei átlag ennek több mint ötszöröse. A 4 pályázatban kért 
31.162 mFt támogatásból mindössze annak 11,6%-át ítélték oda. Ha 
összegszerűen vizsgáljuk, közlekedésfejlesztésre Nógrád megye így 
mindössze 3.629 mFt támogatást nyert, ami az országos megyei átlag 
5%-át sem éri el! Mivel a megyében sem villamosított vasút, sem 
autópálya, sem autóút nincs, ez a szám azt tükrözi, hogy a 
döntéshozatalban a rászorultság semmilyen szerepet nem játszik. 
 
 
 
 

Javult valamelyest a gazdaságfejlesztési pályázatok 
aránya, bár a Nógrádban támogatott GOP projektek 
száma még mindig kevesebb, mint fele az országos 
átlagnak. Az országos átlagos pályázati aktivitásnak 
szintén felét teszi ki csak a nógrádi pályázatok száma a 
KEOP és ÁROP esetén, ennél rosszabb az arány a 
TÁMOP és TIOP kiírásoknál. A kért összegekhez 
képest nagyon gyenge a támogatási arány a KEOP 
esetén, ahol a megye mindössze 4.171 mFt támogatást 
kapott az országos megyei átlag 33.993 mFt-tal 
szemben. 
Megmaradt a bizalom a regionális források iránt, mert a 

megye messze a legnagyobb aktivitást mutatta az ÉMOP kiírásainál. A beérkezett 541 pályázatból 213 nyerni is tudott. 
A támogatott szervezet típusa szerinti megoszlásnál tovább nőtt az államháztartáson belüli nonprofit szervezetek aránya (42%), a 
vállalkozások részvétele pedig valamelyest javult az előző időszakhoz képest. 
A tíz legnagyobb projekt között találunk két gazdaságfejlesztési pályázatot, melyekről 2011. áprilisában született döntés. Bár a két 
bátonyterenyei projekt nem hoz átütő előrelépést a munkahelyteremtésben, remélhetőleg megvalósulnak, nem úgy, mint a 2008-ban 
több mint kétmilliárd forint támogatást elnyert és azóta az NFÜ rendszeréből „eltűnt”, vagy még el sem indított rejtélyes termelő 
beruházások. A többi 8 projekt infrastrukturális fejlesztés megvalósulására irányul, a legkisebb 815 mFt értékű. 
Ha a pályázati aktivitást és sikerességet a közszféra, a vállalatok és nonprofit szerveztek vonatkozásában külön megvizsgáljuk, az 
országos átlaghoz képest kiugróan gyengének mutatkozik az önkormányzatok és a civilek részvétele. Ez előbbi esetén az ok 
feltehetően a települések kis méretében keresendő. Az önkormányzatok a KEOP esetén az országosan kért támogatási átlagnak 
mindössze a tizedére nyújtottak be igényt. A nagyon szerény, az országos átlag igénynek mindössze 13,6%-át kitevő, közúti 
fejlesztésre kért támogatásból a nógrádi önkormányzatok egy forintot sem kaptak meg! 
A nonprofit szektor hasonló összeggel részesedett a TIOP-ból, pedig az országos megyei átlag ennél az operatív programnál 1.245 
mFt. Igaz, az igény is nagyon alacsonynak mutatkozott, ami feltehetően egy megyei egyetemi tudásközpont hiányának róható fel.  
Jól tükrözi a kicsi projektméreteket az az adat, hogy a nonprofitok tízes toplistájára már 62 mFt elnyert támogatással fel lehetett 
kerülni. 
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A vállalkozások az NFÜ statisztikái szerint kiugróan jó aktivitást és sikerességet produkáltak az ÉMOP és a TIOP esetén. A megyei 
vállalkozási aktivitás és beruházási statisztikák ismeretében meglepőnek tűnik, hogy a GOP-ból a nógrádi vállalkozások a megyei 
átlag 66,8%-át hívták le. Ezen teljesítményben jelentős torzító tényezőként mutatkoznak azok a KKV technológiafejlesztési 
projektek, amelyek feltételezett fiktív telephelyeken valósultak meg az LHH-ás Bátonyterenyei Kistérségben. 2009-ben itt a GOP-
2.1.1/A konstrukcióban akár 70% támogatás is elérhető volt, így szereztek be frissen bejegyzett telephelyekre mobil berendezéseket 
(földmunkagép, építőipari gép, informatikai berendezés, stb.). 2008-ban a GOP-2.1.2/D konstrukcióban tűntek fel a korábban 
említett „rejtélyes” projektek, amelyek újonnan bejegyzett vállalkozások által kívántak innovatív termékeket gyártani. Ezek egy része 
eltűnt már az NFÜ rendszeréből, vagy nem valósult meg, mint például a „világszínvonalú fogyás- és szépségcentrum” sem.  
Az Új Széchenyi Terv több vonatkozásban is változásokat hozott. Sok tekintetben átláthatóbbá vált a pályázati rendszer, a GOP és 
néhány egyéb (pl. ÉMOP telephelyfejlesztés) pályázata esetén már előre kiszámíthatók a kapható pontszámok. Növekszik a 
gyorsított elbírálású (automatikus) pályázatok száma. A regionális pályázatok esetén már érvényesülnek a 2014-20-as időszak 
célkitűzései, miszerint nem a felzárkóztatás a cél, hanem a kitörési pontokat jelentő potenciálok megerősítése. A pályázatok – az 
adott térség helyzetét minimális mértékben figyelembe véve – minden régióra azonos feltételekkel jelennek meg. Ezzel térségünk a 
tőkéért folytatott versenyben – két kivétellel – a többi konvergencia régióval azonos feltételekkel indul, elveszítette előnyeit. A 
társadalmasítási folyamatokban kezdenek megjelenni a nógrádi vélemények, a helyzet kikényszeríti a területi lobby erősödését. 
2012. szeptemberéig Nógrád megyéből 918 db ÚSZT pályázat érkezett be, aktivitását tekintve ezzel utolsó a megyék sorában. 
Utánunk Tolna megye következik 1.145 db beadott pályázattal. Aktivitásunk az utóbbi másfél évben semmit sem változott.  
A pályázatok nagyjából ugyanolyan arányban kapcsolódnak az ÚSZT kitörési pontokhoz, mint amennyire azokkal csak közvetett 
kapcsolatban állnak (463:455).  
Javítja a képet, hogy a 918 db pályázatra a nógrádiak 57.680 mFt támogatást igényeltek, e tekintetben Zala és Vas megyéket 
megelőzzük. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ezidáig 330 db pályázatot támogatott 22.346 mFt értékben. Nógrádi 
projekthelyszínekre 258 db támogatási szerződés született 14.523 mFt értékben. A kifizetések összege nem éri el a megítélt 
támogatások 10%-át sem. 
A Vállalkozásfejlesztési Programban 240 pályázat érkezett a megyéből, ez az összesnek mindössze 1,3%-a. Legaktívabbak a 
mikrovállalkozók voltak, akik a mikrohitellel kombinált GOP-2.1.1/M konstrukciót választották fejlesztésükhöz. Ezidáig 454.442 eFt 
támogatást igényeltek, melyből 171.257 eFt-ról már született pozitív támogatói döntés. Népszerű volt még a KKV-knek kiírt, már 
lezárult technológia fejlesztési pályázat (58 db) 758.534 eFt igénnyel, melyből 33 részesült eddig támogatásban 442.252 eFt 
összegben. Összegszerűen a legnagyobb igény a már szintén lezárult telephelyfejlesztés pályázatra érkezett (56 db – 3.328.175 
eFt), a pályázók nagyobb része egyelőre tartalék listán van, mindössze 19 db projekt részesült támogatásban 1.066.961 eFt 
értékben. Ipartelepítésre a két német tulajdonú szügyi cég pályázott, de ezidáig forrás csak az egyiknek jutott 154.991 eFt 
összegben. A két beruházás több mint 100 munkahelyet teremt. Üzleti infrastruktúra fejlesztésre 1.000.000 eFt támogatást kért 3 
pályázó, ezekről döntés még nem született. Nem voltak népszerűek a komplex, jelentősebb foglalkoztatás bővítéssel járó 
forráshelyek (GOP-2.1.1/B, 2.1.3.), ezekre összesen 13 db pályázat érkezett be. A menedzsment kapacitások fejlesztéséhez 
látványosan nem fog hozzájárulni a GOP-2.2.1 konstrukcióban beérkezett 10 db igény.  
A Tudomány – Innováció Program esetén örömteli változást jelent, hogy 40 KKV adott be pályázatot innovációs eredmények 
hasznosítására, és közülük 25 már pozitív döntéssel rendelkezik 503.462 eFt összegben. Vállalatok komplex technológiai 
innovációjának támogatására nógrádi helyszínnel 13-an pályáztak 4.626 mFt értékben, közülük már nyolcan kaptak támogatást 
egymilliárd forintot meghaladóan. Önmagában örömteli, hogy az innovációs tevékenységek élénkülése látszik, ugyanakkor ezen 
forráshelyeknél sem haladja meg a pályázati aktivitás a nógrádi átlagot. Ugyanebben a programban adtak be pályázatot múzeumok, 
könyvtárak, közművelődési intézmények is (30 db). 
Óriási szükség mutatkozna a Foglalkoztatási Program támogatásaira a megyében, pályázóink ilyen típusú forrásigénye azonban 
mindössze az országosnak 0,6%-a! A TÁMOP program ilyen célú pályázataira elsősorban a megyei civil szervezetek nyújtanak be 
programokat (22 db), ezidáig nem túl nagy sikerességgel (227 mFt megítélt támogatás 3 db projektre). 
A Gyógyító Magyarország – Egészségipari Programban a pályázati aktivitásunk országos szinten alig észrevehető (0,3%), az 
ÉMOP-ban 15,6%-os. Sikerességünk páratlan a kiemelt turisztikai attrakció- és szolgáltatás-fejlesztésben, ahol Hollókő és Szentkút 
projektjei 4.096 mFt értékben, illetve a Novohrad-Nógrád Geopark projektjavaslata kapott támogatást. 2011-ben 19-ből csak 6 
projekt nyert forrást turisztikai szolgáltatás fejlesztésre. Üzleti szálláshely fejlesztésre 14 db pályázat érkezett be, értékelésük 
folyamatban van. Turisztikai desztináció menedzsmentre 1 szervezet nyert támogatást 50 mFt értékben.  
A Közlekedésfejlesztési Programban – a pályázatok darabszámát illetően – némileg javult a nógrádi részvétel az előző támogatási 
időszakhoz képest, 1% körüli. Az ÉMOP-ban négy út- és kerékpárút-fejlesztési projekt nyert 3.515 mFt-ot, a KÖZOP-ból viszont 
mindössze 8,4 mFt támogatásban részesültünk ezidáig kerékpárút fejlesztés céljából. Ez az ÚSZT ideje alatt megítélt összes KÖZOP 
támogatásnak (310 mrdFt) olyan kicsi része, hogy százalékban sem célszerű kifejezni.  
A Zöldgazdaság-fejlesztési Programba a megyei pályázók 61 db projektet nyújtottak be. Kiemelkedően siekres a részvételünk a 
megújuló energiaforrások használatában helyi hő- és fűtési igény kielégítésére (KEOP-4.2.0/A-11), ahol 19 beadott pályázatból 16 
nyert támogatást 347 mFt értékben. A fenntartható életmódot ösztönző kampányokban 9-ből 7 pályázat nyert 28 mFt összeget. A 
legnagyobb projekt – 2,8 mrdFt – hulladékrekultivációs célú, támogatásra vár. Megújuló energia hasznosításra négyen pályáztak 
1,89 mrdFt értékben, ezek közül eddig egy nyert 467 mFt-ot. 
Az ÚSZT kitörési pontokkal közvetett kapcsolatban álló pályázatok között legerősebb igény a kisléptékű településfejlesztési 
ÉMOP forráshelyre mutatkozott, ide 61 pályázat érkezett Nógrádból. Közülük 12 db nyert támogatást 2,6 mrdFt összegben. Az árvíz 
súlytotta települések rekonstrukciójára 34 pályázóból 29 nyert, ők összesen 1,37 mrd Ft-ot fordíthatnak ilyen célra. 
Összegszerűségében legnagyobb igény szennyvízelvezetésre és –tisztításra jelentkezett, mindkét benyújtott pályázat támogatásban 
részesült összesen 2,92 mrdFt összegben.  
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A TÁMOP kisebb összegű, munkahelyi képzéseket támogató konstrukcióin 70 pályázó indult, ezeknek még csak töredékét bírálták 
el. Rugalmas munkahelyek létrehozását 10 pályázó határozta el. 
Innovatív iskola fejlesztésre 17 intézmény pályázott 1,4 mrdFt összegben, róluk döntés még nem született. Az iskolai 
tehetséggondozás pályázaton 27-en indultak. 
A TIOP ide tartozó forrásai közül mindössze a bentlakásos intézmények korszerűsítésére pályáztak öten, eredménye még nincs. 

Hazai források felhasználása Nógrád megyében 
A TEIR támogatási alrendszerének adatai szerint 2002-2011 között Nógrád megye kistérségeiben 2.991 db projektet valósítottak 
meg 83.868 mFt hazai forrás felhasználásával.  

Projektek száma (db) összetétel 
Év/időszak: 2002-2011 

 [GAFO] Gazdasági élet fejlődését, 
foglalkoztatást ösztönző beruházások 
[INFR] Infrastrukturális, környezetvédelmi, 
műszaki és kulturális célokat szolgáló 
fejlesztések [KIEM] Kiemelt térségek 
támogatása Nem csoportosított hazai 
támogatások[TTF] Terület- és 
településfejlesztési támogatások 
Az vizsgált időszakban (2002-2011) 
beérkezett összes hazai pályázatnak 
Nógrád megye 3,67%-át nyújtotta be. Az 
országos megyei átlaghoz képest a 
beadott pályázatok számának tekintetében 
Nógrád megye 73,5%-os arányt képvisel, 
ami egyértelműen azt jelzi, hogy a megye 
pályázói aktivitása a hazai pályázati 
rendszerben jóval magasabb az Európai 
Uniós forrásoknál tapasztaltnál. A 
gazdasági élet fejlődését, foglalkoztatást 

ösztönző beruházások kedvező adata főleg arra az időszakra vezethető vissza, amikor még rendelkezésre álltak decentralizált 
források a vállalkozások beruházásainak támogatására. Ugyanez mondható el a terület- és településfejlesztési támogatásokról. A 
korábbi elemzésben látható gyenge infrastrukturális és környezetvédelmi forrásszerzési teljesítmény oka nem abban áll, hogy hazai 
források finanszírozták volna a fejlesztéseket. Ezen a téren Nógrád a hazai pályázatok tekintetében sem élt nagy igénnyel (országos 
átlag 42%-a), bár az arány sokkal jobb az Európai Uniós aktivitásnál. 

Támogatás értéke (mFt) összetétel  
Év/időszak: 2002-2011 

 [GAFO] Gazdasági élet fejlődését, 
foglalkoztatást ösztönző beruházások [INFR] 
Infrastrukturális, környezetvédelmi, műszaki és 
kulturális célokat szolgáló fejlesztések [KIEM] 
Kiemelt térségek támogatása Nem 
csoportosított hazai támogatások [TTF] 
Terület- és településfejlesztési támogatások 
Ha érték szerint vizsgáljuk a Nógrádba érkezett 
hazai támogatásokat, a megyei rangsorban 
még feljebb ugorhatunk, illetve megfordul a 
területfejlesztési és gazdaságfejlesztési 
támogatások aránya. Ez nyilván a 
területfejlesztési támogatások projektenkénti 
nagyobb összegével magyarázható. Az 
infrastrukturális és környezetvédelmi 
támogatásokat vizsgálva érték szerint Nógrád 
már nem az utolsó a rangsorban, megelőzi 
Heves és Vas megyét. 

A jobb teljesítményből arra következtethetünk, hogy  a potenciális pályázók elérhetőbbnek tartották a decentralizált forrásokat, illetve 
nem volt nagy visszatartó ereje a többségében kevésbé bürokratikus hazai pályázati eljárásrendeknek. A Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács 1997-2003 között 3700 db projekthez nyújtott 14,6 mrd Ft támogatást. 
Az Európai Uniós pályázati források hatásának átfogó értékelése Nógrád fejlesztésében 
Az Európai Uniós forrásokból az NFT és az ÚMFT által finanszírozott projektek értékét, volumenét vizsgálva az a kép rajzolódik ki, 
hogy a források jelentős részét infrastrukturális beruházásokra fordították. Ezek közül kiemelkednek a város- és település 
rekonstrukciós projektek, a salgótarjáni elkerülő út, illetve a 21. sz. főút előzési sávjainak építése, valamint néhány kisebb köz- és 
összekötő út fejlesztés. Csatornaépítés Drégelypalánkon és Honton volt folyamatban, egészségügyi fejlesztés pedig Rétságon és 
Szécsényben valósult meg. Értékben kiemelkedik a Nógrád megyei TISZK infrastruktúra fejlesztési projektje is. Mindezen toplistás 
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projekteknek munkahely teremtő hatása csak közvetetten érvényesül, vagyis hatékonyan nem kezelik a térség legnagyobb 
problémáját. A foglalkoztatás elősegítését az NFT-ben mindössze a munkaügyi központ 941 milliós HEFOP projektje szolgálta 
jelentősebb mértékben, ezt követően csak 2011 áprilisában született döntés olyan nagyobb volumenű projektről, amelynek 
munkahelyteremtő hatása van, ha az elnyert egymilliárdos nagyságrendű támogatáshoz képest szerényebb mértékben is. 
Az Új Széchenyi Terv pályázatainak ismeretében elmondható, hogy a támogatási lehetőségeknek alig érezhető hatása lesz 
arra, hogy meginduljon a fejletlenebb térségekbe a működő-tőke áramlása. Ebből a pályázati rendszerből hiányoznak a 
területi kohéziót érvényesítő megkülönböztetett feltételek. 
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozásoknak szóló pályázati kiírásai – a Nyugat Dunántúli Régió 
kivételével – minden konvergencia régió számára ugyanazokat a támogatási feltételeket kínálják, a kötelező vállalások tekintetében 
pedig semmilyen különbséget nem tesznek az ország különböző területein működő vállalkozások között. Létezik olyan komplex 
technológiai innovációra vonatkozó GOP és KMOP kiírás is, amely ugyanolyan támogatási intenzitást biztosít a pest megyei, mint a 
nógrádi vállalkozások számára. Az új, nagyobb méretű beruházásokat támogatni hivatott „Technológia és foglalkoztatás” konstrukció 
max. 35%-os támogatást biztosító értékelő függvénye semmilyen súllyal sem vette figyelembe azt, ha a beruházás hátrányos 
helyzetű térségben valósul meg. A Regionális Operatív Programok ipartelepítés és telephelyfejlesztés pályázatai úgy jelentek 
meg, hogy a nógrádi vállalkozásoknak ugyanolyan szakmai értékelési, illetve vállalási feltételeknek kell megfelelniük, mint a 
Nyugat-Dunántúliaknak! Ugyanolyan pontrendszer alapján értékelik egy győri és egy bátonyterenyei vállalkozás korrigált eredmény 
mutatóját, eladósodottságát, egyéb üzleti mutatóit. 2009-ben a nógrádi vállalkozások jövedelmezőségi szintje az országos 
tendenciával ellentétben drasztikus visszaesést mutatott: a jövedelmezőségi szint indexe 2008. és 2009. évek tekintetében országos 
szinten 5,1% volt, míg Nógrádban -0,3%. A potenciális vállalati pályázókkal folytatott konzultáció azt az eredményt hozta, hogy a 
támogatáshoz szükséges minimális pontszámok elérése nehézségeket okoz, vagy idealisztikussá teszi az elviekben elérhető 
maximális támogatási mértéket. 
A pályázati támogatás lehetne az egyik eszköz, amely egy befektetői döntés során képes ellensúlyozni a hátrányos helyzetből 
adódó visszatartó erőt, melyet a munkaerő kedvezőtlen összetétele, a rossz megközelíthetőség, vagy a magasan képzettek 
elvándorlása okoz. Ha megnézzük a komolyabb munkahelyteremtést elváró GOP, ÉMOP pályázati konstrukciókat, látható, hogy 
elsősorban a már korábban betelepült és bővülni szándékozó vállalkozások adtak be pályázatokat. A pályázati preferenciák és 
forráselosztási rendszer átalakítása nélkül aligha számíthatunk nagy számú új munkahelyre az elkövetkező években 
Nógrád megyében. 

Vidékfejlesztési támogatások Nógrád megyében 
A Magyar Vidékfejlesztési Hivatal salgótarjáni irodájától 2011. augusztusában kapott adatok szerint az EMVA III. tengelyét alkotó 
vidékfejlesztési pályázati rendszerben összesen 231 db támogatási kérelem érkezett be Nógrád megyéből, melyből 143 nyert 
támogatást. Legtöbb pályázat turisztikai témában érkezett (61), a megítélt támogatások értéke tekintetében viszont az integrált 
közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) pályázatok vezetnek 926,5 mFt megítélt összeggel. A megyében megítélt összes EMVA III. 
tengely vidékfejlesztési támogatás összege 2.981 mFt. Meglepő, hogy ebből 2011. március közepéig mindössze 199,8 mFt-ot 
fizettek ki (6,7%)! 
Megyei akciócsoportok vonatkozásában a pályázati aktivitás az alábbiak szerint alakult: 

Legnagyobb érdeklődést minden jogcím esetén a nyugat-nógrádi 
térség mutatta. Ott kiemelkedően magas volt a turisztikai témájú 
kérelmek száma. 

 
 
Ami a nyertes pályázók számát illeti, a mikrovállalkozások vannak 
túlsúlyban a támogatottak között. Meglepő, hogy a turisztikai 
témájú kérelmeknél a pályázatok közel felének csak részben adtak helyt. 
A vidékfejlesztési támogatások esetén sajnos nem tudunk országos, illetve megyei összehasonlítást végezni, mivel az MVH 
elzárkózott az adatszolgáltatástól. 
Az EMVA pályázatokon támogatást nyert önkormányzatok, vállalkozások kivétel nélkül mind túlzott bürokráciáról, rendkívül elhúzódó 
kifizetésekről számoltak be személyes konzultációnk alkalmával. Rendkívüli hátrányba hozza az 5.000 fő alatti települések 
mikrovállalkozóit a városiakkal szemben, hogy a vidékfejlesztési pályázatok rendkívül rövid időre nyílnak meg (1-2 hónap), az 
igényekhez képest kevés a forrás, és az MVH „sajátos” rendszerében rendkívül nehéz hozzájutni a támogatáshoz. Kizárásra 
kerülnek a GOP-ból, ROP-ból, ahol viszonylag bőséges a forrás, folyamatos a beadás, és léteznek automatikus elbírálású 
pályázatok is. Ez a lehatárolás különösen sújtja Nógrád megyét aprófalvas településszerkezete miatt.  
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A gyenge forrásszerzési aktivitás és sikeresség okai 
A 2011-ben Nógrád megye hat kistérségében tartott önkormányzati konzultáció, illetve a tanácsadási tevékenység során a 
vállalkozásokkal és nonprofit szervezetekkel folytatott rendszeres megbeszélések alapján a gyenge megyei pályázati aktivitásokat 
az alábbiak szerint összegezhetjük: 
 
Nagyfokú tőkeszegénység  
• nincs meg a pályázáshoz szükséges önerő 
• az intézményfenntartás és kötelező feladatellátás az önkormányzatoknál a fejlesztésektől von el forrást („sokba kerül a 

szegénység”) 
• a bankok kockázatvállalási hajlandósága a pályázati önerő és támogatás megelőlegezés tekintetében is nagyon alacsony, 

különösen hátrányban vannak a kistelepülések és a turisztikai projektgazdák (pozitív vélemény néhány takarékszövetkezetről 
hangzott csak el) 

• ha elérhető a hitel, akkor drága, illetve kiszámíthatatlan, hogy az elhúzódó elszámolási folyamatok miatt meddig kell a kamatot 
fizetni 

• nincs forrás tervezésre, bizonytalan, hogy az előkészítésbe invesztált többmilliós költség majd nyertes pályázaton támogatásból 
visszatérül-e; egyre több ilyen kötelezettség jelenik meg (hatástanulmány, értékbecslés, stb.) 

• kérdéses a projektek eredményeinek pénzügyi fenntarthatósága 
 

Átláthatatlan pályázati rendszer 
• hosszabb tervezési folyamatú projektek esetén időközben változnak a támogatási prioritások (kerékpárút) 
• az NFT/ÚMFT időszakában politikai alapon születtek támogatási döntések; ez a ROP-nál fokozottan volt jelen – elment a 

pályázók kedve 
• megkérdőjelezhető indokoltságú sokszoros hiánypótlások, bürokratikus, lassú eljárás 
• bürokraták által íróasztal mellett készített kiírások nem adnak megfelelő keretet a problémák komplex kezelését szolgáló 

megoldásokra 
 

Saját belső gyengeségek 
• hiányoznak a jó ötletek, alacsony fokú az innovativitás 
• a települések pontszerű fejlesztésekben gondolkodnak, hiányoznak az integrált projektek, alacsony az együttműködés foka 
• a fejlesztések – helyi stratégiák hiányában és forrásvezéreltség okán – ad hoc jellegűek, nem épülnek egymásra, sokszor 

megalapozatlanok 
• a pályázatok társadalmasításában alacsony a részvétel, nincs szervezett véleménygyűjtés, szakmai lobby 
• gyenge az érdekérvényesítő képesség a projektek előkészítését elhúzó állami szervezetek irányába (tipikusan NFA) 
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2.4. Helyzetértékelés 

2.4. a) a térség erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és a térséget fenyegető veszélyek 
azonosítása 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• kedvező földrajzi elhelyezkedés Budapesthez, mint 
nemzetközi gazdasági centrumhoz képest 

• önfenntartó képességet magában hordozó 
településszerkezet 

• környezetet intenzíven terhelő megavállalatok és veszélyes 
üzemek nem működnek 

• Kelet- és Nyugat-Nógrádot tranzitútvonalak kötik be a közép-
európai nagytérség gazdasági vérkeringésébe 

• a megye minden térségi központjában létezik az iparszerű 
termelés vállalati kultúrája 

• a térségben létezik világszínvonalú tudás az itt működő 
magyar és multinacionális cégeknél 

• gazdag történelmi, kulturális, építészeti örökség, 
néphagyományok 

• világörökségi helyszín és egyre jelentősebbé váló turisztikai 
attrakciók 

• Magyarország legerdősültebb megyéje, egyedülálló geológiai 
értékekkel 

• gyógyulást segítő klimatikus környezet és kiváló 
infrastruktúra az egészségipari fejlesztésekhez 

• a szolgáltató szektor továbbfejlesztésének alapjai 
megvannak: jó minőségű és méretű ingatlanállomány, 
képezhető közép- és felsőfokú végzettségűek 

• növekvő iskolázottsági szint, széles szakmakultúrát lefedő, 
működő szakképző intézményrendszer 

 

• tervszerű fejlesztés koordináció hiányában uralkodóvá vált a 
pontszerű, összehangolatlan fejlesztés 

• a fejlődést visszafogó, a kor színvonalának nem megfelelő 
közúti és vasúti rácsatlakozás a fő közlekedési korridorokra 

• rossz minőségű településközi úthálózat 
• városképet rontó, veszteségtermelő barnamezős területek  
• a tradicionális iparágak többségen nem tudott megújulni, 

alkalmazkodni az új piaci elvárásokhoz 
• a KKV szektor innovációs potenciálja rendkívül alacsony 
• a megye meglévő turisztikai vonzerői nem tudtak erős, 

tartózkodási idővel és pénzköltéssel párosuló kínálattá 
formálódni 

• elszegényedő, depressziós társadalom 
• magas munkanélküliség, alacsony szintű foglalkoztatás, 

drasztikus elvándorlás és népességfogyás, rohamos 
elöregedés 

• halmozottan hátrányos helyzetű népesség számának és 
arányának folyamatos növekedése 

• a fiatalok intenzív elvándorlása miatt alacsony szintű a 
nyelvismeret és modern tudás 

• alacsony együttműködési készség és képesség, gyenge belső 
kohézió szétforgácsolódott kapacitásokkal 

• alacsony forrásfelvevő képesség, nagyfokú tőkehiány 
• beszűkült belső piac 
• rossz gazdálkodás a meglévő erőforrásokkal (föld, ipari 

ingatlan, tudás) 
• karakter nélküli imázs 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• az újraformálódó világunkban előtérbe kerülő 
fenntarthatósági szempontoknak megfeleltethető a megye 
jelenlegi természeti állapota és társadalmi-gazdasági 
struktúrája 

• a világos célok mentén haladó, a területi-térségi 
kooperációkban rejlő lehetőségeket kihasználó programozott 
fejlesztésekkel a megye teljesítőképessége jelentősen 
javítható 

• a jövőbeni fejlesztéseket meglévő adottságainkra és ki nem 
használt potenciális képességeinkre alapozva tudjuk 
megfogalmazni az új keretek között 

• a fejlesztési forrásokért nem kell más, fejlettebb térségekkel 
versenyezni hátrányos pozícióból 

• erőteljesebb rácsatlakozás a központi régió fejlesztési 
folyamataira, szerepvállalás a főváros tehermentesítésében 
(közlekedés, intézmények) 

• társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból 
fenntartható fejlődés 

• külső okok miatt a megye társadalmi-gazdasági leszakadási 
folyamat állandósul, elveszítve fejlődési dinamikáját 

• a megye életében meghatározó helyi értelmiség elveszíti a 
jövőbe vetett hitét, és csökkenő társadalmi cselekvő-
képességével nem tud egy megújulási folyamat élére állni 

• Nógrád továbbra is kimarad a működő tőke-befektetési 
helyszínek közül 

• a megye déli és nyugati részének erőteljesebb 
hozzárendelése a fővárosi agglomerációhoz a megye egyik 
felének jelent csak előnyöket, tovább erősítve polarizáltságát 

• a meglévő ellenérdekeltségek akadályozzák az átfogó, 
közösségvezérelt programok tervezését, megvalósítását 

• hosszútávon felsőoktatás nélkül maradunk 
• a megye elszegényedési folyamata vonzerőként jelentkezik a 

tágabb térség halmozottan hátrányos helyzetű csoportjai 
számára 

• ha Nógrád nem lesz képes fejlődési pályára állni, 
leértékelődnek a meglévő javak és adottságok 
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2.4. b) a térség lehetséges fejlesztési irányainak bemutatása, és ezek alapján a lehetséges cselekvési 
területek azonosítása 

A 2011-ben az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megrendelésére készült helyzetelemzés és javaslat tartalmából 
kiindulva foglaltuk össze az alábbi táblázatban a lehetséges fejlesztési irányokat. Ennek tartalma az országos tervdokumentumok és 
megállapodások létrejöttének és változásának megfelelően a későbbiekben módosítást igényel. 
 

1. FEJLŐDŐ GAZDASÁG 

Munkahelyteremtés Kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásai 
Új termelőkapacitások létrehozása Nógrád megyében 
Munkahelyteremtő beruházások a szolgáltató szektorban  
Tudatosan fejlesztett szociális, közösségi vállalkozások 

Tőkevonzó képesség javítása Új zöldmezős iparterületek kialakítása 
Ipari parkok bővítése, termelői inkubátorok fejlesztése 
Barnamezős területek alkalmassá tétele beruházások fogadására 
Kiemelt fejlesztési területek közúti elérhetőségének javítása 
Komplex befektetés-ösztönzési akciók 

Vállalkozás-élénkítés Újszerű, eddig nem alkalmazott modellek bevezetése a vállalkozás-élénkítésben 
Megyei vállalkozási tanácsadó- és mentorhálózat felépítése és működtetése 
Vállalkozások menedzsment és szakmai ismereteit javító gyakorlatorientált képzések 
Megyei KKV együttműködési hálózatok létrejöttének elősegítése 
Fiatal gazdák támogatása 

Helyi hozzáadott érték 
növelése 

Csúcstechnológiák bevezetése, új, fejlett munkakultúrák elterjesztése a vállalkozásoknál 
Termékek feldolgozottságának fokát növelő beruházások 
Minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és megfelelőségi feltételek biztosítása a 
piacbővítéshez 
Modern menedzsment alkalmazását elősegítő informatikai megoldások elterjesztése 

Tartózkodási időt 
meghosszabbító turisztikai 
fejlesztések 

Megyei, vagy térségi jelentőségű desztináció létrehozása, komplex turisztikai beruházások 
indukálása 
A megye meglévő, meghatározó, jelenleg szegmentált, különálló kínálati elmeit egységes 
kínálati rendszerré fejlesztése   
Szálláshelyek minőségi fejlesztése 
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, illetve professzionális termékfejlesztés 
Mikrotérségi, települési szintű, vidéki turizmust kiszolgáló komplex szolgáltató központok 
létrehozása 
Megyei turisztikai marketing akciók 
Új célcsoport szegmensek bevonzását megalapozó akciók, beruházások hálózatépítéssel  

Helyi termék előállítás és 
értékesítés ösztönzése 

Helyi termék feldolgozó kisüzemet, műhelyt létrehozó beruházások 
Háziipar fejlesztését szolgáló modellek 
Helyi termék alapú marketing akciók, országos vonzerejű rendezvények 
Legjobb gyakorlatok szerzése helyi termék alapú gazdaságfejlesztésben 
Helyi termék előállító és értékesítő hálózatok létrehozásának ösztönzése 

Hatékony gazdálkodás a 
korlátos erőforrásokkal, 
alternatív megoldások 
elterjedésének elősegítése 

Új modellek az önfenntartó helyi gazdaság területén 
Korszerűtlen középületek költséghatékony fenntartásának elősegítése 
Vállalkozások energia-racionalizálása 
Hulladék újrahasznosító beruházások 
Környezeti kármentesítés a veszélyeztetett területeken 
Lakossági öko-szemléletet elősegítő komplex programok 

Piacbővítés elősegítése Mikro- és kisvállalkozások marketing tevékenységét erősítő gyakornok program 
Elektronikus kereskedelem elterjesztése 
Beszállítói inkubáció 
KKV export inkubáció és tanácsadás 
Magyar-szlovák határmenti kereskedelmi kapcsolatok bővítése 
Komplex külpiaci akciók 

2. AKTÍV, KREATÍV, EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM 

Foglalkoztathatóság javítása Széleskörű pszichoszociális alapú mentális felkészítő programok és mentorálás a hátrányos 
helyzetűek számára 
Új felnőttképzési modellek a munkaerőpiaci igények hatékony kielégítésére 
Értékteremtő közmunka, képzéssekkel összekapcsolva 
Speciális munkaerőpiaci felkészítés fogyatékos célcsoportoknak 
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Kompetencia és tudás 
növelése  

Kompetencia alapú képzések a munkaerőpiac igénye alapján 
Komplex megoldások hiányszakmák megszüntetésére 
Alkalmazottak szakmaspecifikus nyelvi ismereteinek fejlesztése 
Alkalmazottak képzettségi szintjének növelése 
Felsőfokú intézménystruktúra újra fogalmazása 
Kistérségi tanulóközpontok kiépítése felnőttképzési céljából 

Innovációt elősegítő 
kezdeményezések 

Innovációs központ létrehozása 
• Piacképes fejlesztési eredmények bevezetésének, piacra jutásának segítése 
• Első innovációs lépések a mikro- és kisvállalkozásoknál 
• KKV-k innovációs tevékenységének támogatása 

Kreativitás fejlesztés az általános iskolától a munkahelyekig 

Komplex programok a 
szegénység és kirekesztettség 
kezelésére 

A probléma komplexitásának megfelelő megyei szintű módszertani szakértői támogatás 
kialakítása 
Néhány települési mintaprogram elindítása, menedzselése, eljárások terjesztése 

A helyi társadalom 
vitalitásának növelése 

Települési, térségi egészségmegőrző programok 
A helyi társadalom depressziós állapotát kezelő programok bevezetése 
Települési, mikrotérségi orvosi rendelők felújítása, akadálymentesítése, felszereltségének 
növelése 
Kórházak összehangolt, egymást kiegészítő fejlesztése. 
Az új járó beteg központok fokozott bevonása az „egynapos” beavatkozásoknál  
Multidiszciplináris Rehabilitációs központ fejlesztés, szolgáltatások 
Egészségipari fejlesztések 

Nógrád megye helyzetét javító 
civil kezdeményezések 

Hálózatok, együttműködések létrejöttének elősegítése 
Tehetségfeltáró, gondozó és támogató programok 
Energiaracionalizálási bemutatók, programok, hatékonysági szemléletformálás 
Civil szervezetekre alapozott szociális ellátási formák kialakítása és terjesztése 

3. MARASZTALÓ ÉLETTÉR 

Vonzó településkép kialakítása 
és fenntartása 

Városrehabilitációs, szociális célú városrehabilitációs programok 
Komplex település rehabilitáció 
Kiemelt turisztikai attrakciók környezetének rendezése, biztonságának növelése 

Modern oktatás-nevelés 
értékmegőrzéssel 

Szociális és gyermekjóléti alapellátás fejlesztése 
Tehetséggondozó fejlesztő programok 
Szociális alapú, bentlakásos oktatási intézmények létrehozása mélyszegénységben élő, 
hátrányos helyzetű gyermekeknek 

Tartalmas szabadidő minden 
korosztálynak 

Tömegsport feltételeinek megteremtése 
Természeti környezeti fejlesztések, szabadtéri programok, rendezvények 

Biztonságos és kényelmes 
közlekedés 

Fenntartható közösségi közlekedés fejlesztése, színvonalának növelése 
Kombinált helyi és távolsági rendszer 
Parkolók kialakítása 
Helyi kerékpárutak fejlesztése 

Infrastrukturális 
hálózatfejlesztés 

Közút és kerékpárút fejlesztések 
Kommunális közműfejlesztések 
Informatikai és szórakoztató elektronikai hálózatfejlesztések 
Megújuló energiaforrásokra alapuló helyi, mikrotérségi rendszerek 

Környezetbiztonság növelése 
Nógrád megyében 

Többfunkciós víztározók kialakítása 
Megfelelő, talajfogó növénykultúrák telepítése 
Energiahatékonyság növelés a környezet megóvásáért 

Fiatalok elvándorlását 
megakadályozó modell értékű 
programok 

Helyi foglalkoztatás elősegítése 
Távmunkaprogramok kialakítása 
Bedolgozói hálózatok kialakítása 
Gyermek és családbarát munkahelyek kialakítása 
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1.2. ad) számú melléklet 

TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM 

Duna-Ipoly Nemzeti Park  
A Duna-Ipoly Nemzeti Park 1997-ben alakult, területe 60.676 hektár. A Börzsöny igen változatos táji, geomorfológiai, geológiai, 
hidrológiai, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti értékekben bővelkedő védett területéből Nógrád megyéhez csak a hegység keleti 
pereme tartozik. 
Hollókői Tájvédelmi Körzet  
A 141 hektár területű TK a Cserhát dombjai közé zárt Hollókő község és környéke építészeti, gazdálkodási és kulturális 
hagyományainak megóvására 1977-ben alakult. A tájvédelmi körzet a Cserhát élő falumúzeumát, természeti környezetét: a 
hagyásfás legelőt, a középkori vármaradvánnyal és a keskenyparcellás öreg szőlőket foglalja magába.  
A hollókői Várhegy alatt elterülő Ófalu megőrizte egykori településszerkezetét és a műemléki védettség következtében a régi palóc 
házak sora élő „falumúzeumot” alkot. A szépségekben gazdag tájba települt kisközség szerkezete speciális észak-magyarországi, 
nem található hasonló a Kárpát-medencében.  
A falu fölé magasodó várrom Nógrád megye számos középkori vára közül a legkisebb, de a legépebben megmaradt. Az Ófalu 
helyreállítása alapján a települést 1987-ben felvették az UNESCO „Világ Kulturális Öröksége” listájára. 
Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet 
A Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet nagyrészt a Központi-Cserhát, kisebb részben a Cserhátalja és a Zagyvavölgy területén fekszik, 
Nógrád megye délkeleti részén. A 7.425 hektár kiterjedésű védett természeti terület alacsony hegyvidéki, illetve dombsági táj, illetve 
a hegylábakon lefutó néhány patakvölgy. A tájvédelmi körzet felszíni vizekben nem túl gazdag. Vízgyűjtője a Zagyva, patakjai 
szélsőséges vízjárásúak. A területen számos, de kis vízhozamú forrás fakad. A természetvédelmi szempontból legértékesebb 
élőhelytípusok a természetközeli erdők, a természetközeli gyepek, valamint féltermészetes gyepek. A déli oldalak mészköves 
területein hagyományos szőlőművelés folyt, melynek felhagyása után a természetes szukcesszió félszáraz gyepeket hozott létre. 
Ezek a gyepek a tájvédelmi körzet talán legértékesebb növényzeti típusai. Több nemzetközi szinten is jelentős, fokozottan védett 
állatfaj él a területen.  
Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet 
Az országhatár mellett, Salgótarjánt északi irányból körülölelő Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet 1989-ben létesült. A területbe 
akkor olvadt be az országos jelentőségű Salgó-vár, a Szilváskő, a Kercseg-völgy, a zagyvarónai Várhegy, a Gortva-völgy, a Bárna-
patak és a Zagyva-folyó eredő forrása, mint helyi jelentőségű védett terület. Területe 6.619 ha, ebből 519 ha fokozottan védett. A 
Nógrádi-medence legszebb formájú vulkáni képződményét meredek gerincek és mély völgyek tagolják.  
A területen 67 védett növényfajt, 247 védett állatfajt tartanak nyilván. Természetközeli élőhelynek minősíthető a terület közel 65 %-a. 
A növénytársulások közül különösen értékesek a szubmontán bükkösök és tölgyesek, a molyhostölgyes bokorerdők, és a 
sziklagyepek még megmaradt foltjai. A geológiai értékek közül a Salgó, a Kis- Salgó vagy Boszorkánykő, a Szilváskő környéki 
bányák feltárásai és másodlagos barlangrendszere, valamint az eresztvényi bányák feltárásai feltétlenül kiemelést érdemelnek. A 
terület eszmei értékét növeli, hogy itt található a Zagyva-folyó eredő forrása.  
A történeti múlt emlékeinek ápolása és az értékek bemutatása jól társul az oktató, nevelő munkával. Ehhez kapcsolódik a somoskői 
Magyarbányán kialakított kőtár; a Boszorkánykőn és a Szilváskőn található geológiai tanösvény. 
Mátrai Tájvédelmi Körzet 
A tájvédelmi körzet Nógrád megyébe 693 hektáron nyúlik át Pásztó és Bátonyterenye közigazgatási területén. 
Az Ágasvár északi oldalán Bec-kútig elnyúló területen értékes középhegységi bükkösök és gyertyános-tölgyesek találhatók. A 
patakok mentén és az összefutó vizekből létrejövő kis tavak mellett égerligetek és magas kőrisállományok élnek. Ezekben néhány 
védett növényfaj találja meg életfeltételeit. 
Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület 
A védett terület Ipolytarnóc község határában helyezkedik el. A miocén földtörténeti korból származó, mintegy 22 millió évvel ezelőtti 
életteret bizonyító, az ősélet számos emlékével rendelkezik (kövült fatörzs, ősemlősök lábnyomai, cápafogak). 
A terület egy részét 1954-ben nyilvánították védetté, 1995-ben az Európa Tanács szakértői csoportja Európa Diplomával jutalmazta. 
Jelenleg kedvező körülmények között, a védelem teljes biztosításával, tanösvényeken látogatható szakvezetéssel a terület. 
Sóshartyáni Hencse-hegy Természetvédelmi Terület 
A Salgótarján környéki homokkőterületek természetvédelmi szempontból egyik legértékesebb területe. A védettség célja a homokkő 
sziklagyepek, sztyepprétek és pusztai cserjések és a hozzájuk kötődő életközösségek fenntartása, megőrzése. A terület flórája és 
növényzete az alföldi homokpuszta-gyepekkel mutat nagyfokú rokonságot, amit a szubmediterrán eredetű növényfajok jelenléte 
bizonyít. A terület állatvilága – a növényzethez hasonlóan – védett fajokban bővelkedik. 
Márkházapusztai fás legelő Természetvédelmi Terület 
A 273 hektáros területen a természetvédelmi kezelési cél az erdők – fás legelők – gyepek mozaikjának megőrzése, visszaállítása. 
Az 53 hektár erdő részben természetközeli cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes és patakparti ligeterdő állomány, valamint másik 
részében tájidegen akácos. A gyepterületek részben a korábbi fás legelők különböző szukcessziós állapotban lévő maradványai, 
illetve felhagyott legelők, parlagterületek. 
Folyamatban lévő és tervezett védetté nyilvánítások 
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén jelenleg hat védetté nyilvánítási eljárás (országos jelentőségű) van 
folyamatban. Ezek közül egy meglévő országos jelentőségű védett természeti terület bővítésére, öt pedig új természetvédelmi 
terület kialakítására irányul. Közülük legjelentősebb területnövekménnyel a Keletcserháti TK bővítése, és az Ipoly menti TK 
létrehozása jár. 
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1.2. ah) számú melléklet 

ENERGIAFORRÁSOK 

400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei: 
– Göd – országhatár – (Szlovákia) 
– Göd – Sajószöged 
Az átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat elemei: 
– Detk – Nagybátony I. 
– Detk – Nagybátony II. 
– Lőrinci – Nagybátony 
– Lőrinci – Nógrádkövesd 
– Nagybátony – Balassagyarmat 
– Nagybátony – Borsodnádasd 
– Nagybátony – Salgótarján ÉMÁSZ 
– Nagybátony – SKÜ 
– Nógrádkövesd – Balassagyarmat 
– Nógrádkövesd – Rétság 
– Salgótarján ÉMÁSZ – SKÜ 
– Vác – Rétság 
Villamos alállomások a rendszerben: 
– Rétság 120/35/20 kV 
– Nógrádkövesd 120/20 kV 
– Balassagyarmat 120/20 kV 
– Nagybátony 120/35/20 kV 
– Salgótarján 120/20/10 kV 
– Salgótarján Kohászati Üzem 120/10 kV 
– Salgótarján Erőmű 120/10 kV 
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1.2. ca) számú melléklet 

FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATOK, AZOK  FEJLŐDÉSI IRÁNYAI 

A GAZDASÁGI SZERKEZET  IRÁNY ÉS ARÁNYVÁLTOZÁSAI  

 
Az alkalmazásban állók száma és megoszlása Nógrád megyében 

 
Forrás: Nógrád megye statisztikai évkönyvei  KSH. Saját szerkesztés és számítás 
 

 
 

GAZDASÁGI ÁG 
1992 2008  

2008. év az 
1992. évi %-

ában 
Száma, 

fő 
Megoszlása % 

Száma, 
fő 

Megoszlása, 
% 

Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazd. 4688 8,3 1059 2,5 22,6 
Ipar 23812 42,2 13153 30,9 55,2 
Építőipar 2502 4,4 2469 5,8 98,7 
TERMELŐ(primer+szekunder) ÁGAK 31002 54,9 16681 39,2 53,8 
Kereskedelem, javítás 3672 6,5 5365 12,6 146,1 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 826 1,5 1530 3,6 185,2 
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 4288 7,6 2629 6,2 61,3 
Pénzügyi közvetítés 968 1,7 698 1,6 72,1 
Ingatlanügyletek, gazdasági szolg. 571 1,0 2452 5,7 429,4 
Közigazgatás, védelem, kötelező t.b. 2662 4,7 4464 10,5 167,7 
Oktatás 6006 10,7 3969 9,3 66,1 
Egészségügyi, szociális ellátás 5198 9,2 3792 8,9 73,0 
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 1229 2,2 1006 2,4 81,9 
SZOLGÁLTATÓ (tercier) ÁGAK  25420 45,1 25905 60,8 101,9 
ÖSSZESEN 56422 100,0 42586 100,0 75,5 
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1.2. cc) számú melléklet 

A TERMELÉSI INFRASTRUKTÚRA ÁLLAPOTA 
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1.2. ce) számú melléklet  

TERÜLETI INNOVÁCIÓS POTENCIÁL 

 
K+F ráfordítások  fajlagos és relatív mutatói 

 

Év 
Ráfordítás/1000 lakos (millió Ft) Ráfordítás  

a megyék összesített adatai %-
ában Nógrád Megyék összesen 

1998 0,1300 3,1302 0,011 

1999 00,1036 3,2576 0,084 

2000 0,1354 4,1903 0,085 

2001 0,1813 5,5868 0,085 

2002 0,3190 6,8550 0,121 

2003 0,4080 7,2699 0,146 

 
Forrás: Nógrád megyei innovációs stratégia, 2005, illetve KSH  
 

A kutatás-fejlesztés főbb jellemző  adatai   
 

Megnevezés 2007 2008 2009 2010 
Kutató-fejlesztő hely 11 13 13 11 

Az összes dolgozó tényleges létszáma 65 105 156 182 
Ebből: kutató, fejlesztő 34 56 82 69 

Tudományos fokozattal és címmel rendelkezők közül:     
akadémiai tag – – – – 
MTA doktor – – – – 
kandidátus, PhD 4 7 6 7 

Számított létszám 51 85 121 156 
Ebből: kutató, fejlesztő 29 46 62 59 
K+F-ráfordítás, millió Ft 241 255 530 807 
Ebből:     

K+F-költség 166 120 370 429 
beruházás 75 135 160 379 

Egy kutató-fejlesztő helyre jutó ráfordítás, millió Ft 22 20 41 73 
 
Forrás:  Nógrád megye statisztikai évkönyve, KSH, 2010 
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1.2. dc) számú melléklet 

HUMÁN ERŐFORRÁSOK: DEMOGRÁFIAI SZERKEZET ÉS PROGNÓZIS, FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK, 
HUMÁNKAPACITÁSOK, JÖVEDELMI VISZONYOK, KISEBBSÉGEK HELYZETE  

 
Foglalkoztatási viszonyok 
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1.2. e) számú melléklet 

KÖZUTAK 

84.5 km

85.5 km

467.3 km

294.6 km

11.8 km 0,6 km

I. rendű főút

II. rendű főút

összekötő út

bekötő út

állomáshoz vezető út

egyéb csomóponti ág

 
Nógrád megye országos közúthálózatának útkategóriánkénti megoszlása 
 
A Nógrád megyei országos közúthálózat 63,4 %-a külsőségi, 36,4 %-a átkelési szakaszokon vezet át. A főútvonalak döntő többsége 
– 72,4 % – települések között található, a mellékúthálózat tekintetében ez az érték 61,5 %. 
A megyei országos közúthálózat 77,5 %-a aszfaltbeton, 21,5 %-a utántömörödő aszfalt, 0,6 %-a vizes és portalanított makadám 
burkolatú, míg 0,4 %-a földút. 
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Országos közutak burkolattípus szerinti százalékos megoszlása 
 
Az országos közutak burkolatállapotának %-os megoszlását az alábbi diagram ábrázolja fő- és mellékhálózatra megbontva. 
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34%

17%

33%

BURKOLATÁLLAPOT-NÓGRÁD MEGYE
FŐHÁLÓZAT

jó megfelelő tűrhető nem megfelelő rossz n.a.
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59%

BURKOLATÁLLAPOT-NÓGRÁD MEGYE
MELLÉKHÁLÓZAT

jó megfelelő tűrhető nem megfelelő rossz n.a.

 
Megyei országos közutak burkolatállapota a fő- és mellékhálózaton  
A diagramokból látszik, hogy a „rossz” burkolat állapotú utak aránya drasztikusan magasabb a mellékúthálózaton, mint a főutak 
esetében.  
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Az egyenetlenség osztályzatra vonatkozóan a következő diagramok szerint ismét a mellékutak mutatnak sokkal rosszabb értéket.  
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jó megfelelő tűrhető nem megfelelő rossz n.a.
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jó megfelelő tűrhető nem megfelelő rossz n.a.

 
Megyei országos közutak egyenetlensége a fő- és mellékhálózaton 
 
A burkolatállapot és egyenetlenség értékekhez hasonlóan a Nógrád megyei teherbírás értékek a fő- és mellékhálózatra megbontva 
a mellékutak esetében lényegesen rosszabbak.  
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TEHERBÍRÁS-NÓGRÁD MEGYE
FŐHÁLÓZAT

jó megfelelő tűrhető nem megfelelő rossz n.a.
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TEHERBÍRÁS-NÓGRÁD MEGYE
MELLÉKHÁLÓZAT

jó megfelelő tűrhető nem megfelelő rossz n.a.

 
Megyei országos közutak teherbírása a fő- és mellékhálózaton 
Fenti burkolatállapot és szélesség adatokból kiolvasható, hogy alapvetően a burkolatállapot következtében nem kielégítő a 
megközelíthetőségi és elérhetőségi színvonal, különösen a mellékutak esetében, vagyis kimondható, hogy a kistelepülések 
közlekedési kapcsolata, kistérségek elérhetősége és a főútvonalakra jutás helyzete nem megfelelő. A főutak is javításra szorulnak, 
de a mellékutak állapota tarthatatlan. Keresztmetszeti, szélességi nem megfelelőség sokkal kevesebb, egyes utaknál merül fel, nem 
alapvető probléma.  
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1.2. ea) számú melléklet 

NÓGRÁD MEGYE VASÚTVONALAI 2012-BEN 

A megye területén lévő vasútvonalak megnyitási ideje: 
Hatvan –Salgótarján    1867. május 9. 
Salgótarján – Losonc    1871. május 3 
Kisterenye-Kál-Kápolna- Kisújszállás  1887. július 31. 
Mátranovák - Homokterenye   1887. június 31. 
Ipolyság – Balassagyarmat   1891. augusztus 15. 
Aszód – Balassagyarmat   1896. szeptember 13. 
Balassagyarmat - Losonc   1896. december 1. 
Vác – Ipolyság    1909. július 11. 
Diósjenő – Romhány    1909 július 11. 
Nógrádszakál – Ipolytarnóc között 1951-től csehszlovák, majd 1993-tól szlovák átmenő –peage- teherforgalom 
pályahasználati díj ellenében.  
A Trianonban csonkolt, jelenleg működő vonalak. Menetrendi szám és vonalhossz. 
81. Hatvan –Salgótarján - Somoskőújfalu  65 km 
78. Aszód - Balassagyarmat – Ipolytarnóc 100 km 
75. Vác – Drégelypalánk – Balassagyarmat  70 km 
 
Forgalomszüneteltetett vonalak: 
83. Mártanovák – Homokterenye  
1993-ben a személyszállítás, 1995-ben a teherszállítás is megszűnt a vonalon.  
Kisterenye – Kál - Kápolna 
2007. március 3-ától a személyszállítás megszűnt. Eseti teherszállítás van a vonalon. 
76. Diósjenő-Romhány 
2007. március 3-tól a személyszállítás, 2008-tól  fuvaroztató hiányában a teherszállítás is megszűnt. 
 
Tengelyterhelések 
Hatvan –Salgótarján – Somoskőújfalu 20 t 
Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc 
Aszód-Nógrádkövesd  20 t 
Nógrádkövesd – Nógrádszakál  18,5 t 
Nógrádszakál – Ipolytarnóc  20 t  ( A szlovák átmenő –peage- forgalom miatt.)  
 
Vác Drégelypalánk   14,5 t 
Drégelypalánk – Balassagyarmat 16,5 t 
 
Az átlagosan Európában ma elfogadott tengelynyomás a 20 t. A Vác-Balassagyarmat vonalon a megfelelő mértékű 
teherszállítás fő korlátja az alacsony tengelynyomás. Kisebb mértékben, de probléma a 18,5 tonnás korlátozás 
Nógrádkövesd és Nógrádszakál között is. 
Személyvonatra alkalmazható legnagyobb sebességek: 
Hatvan – Salgótarján –Somoskőújfalu 
Hatvan – Selyp    100 Km/h 
Selyp – Salgótarján    80 Km/h 
Salgótarján – Somoskőújfalu   40 Km/h 
 
Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc 
Aszód – Galgamácsa  80 Km/h 
Galgamácsa – Nógrádkövesd   60 Km/h 
Nógrádkövesd – Balassagyarmat  50 Km/h 
Balassagyarmat – Ipolytarnóc   40 Km/h 
 
Vác – Drégelypalánk – Balassagyarmat 
Vác – Magyarkú t- Verőce   60 Km/h 
Magyarkút – Verőce - Drégelypalánk  40 Km/h 
Drégelypalánk – Balassagyarmat  60 Km/h 
 
Az alkalmazható sebesség értékek csalósak. A Hatvan és Salgótarján között több km hosszban van 60 és 40 Km/h 
sebességkorlátozás a pálya állapota miatt. A Vác- Balassagyarmat vonal Balassagyarmat- Drégelypalánk szakaszán 
hosszabb 40 és 20 Km/h sebességkorlátozások vannak érvényben, a Vác –Magyarkút- Verőce szakaszán 40 km/h 
sebességkorlátozások vannak szintén pályaállapot romlás miatt. A Nógrádszakál –Ipolytarnóc vonalon több helyen 20 Km/h. 
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A peage forgalomban közlekedő szlovák tehervonatok engedélyezett sebessége eleve csak 30 km/h. A 20 Km/h 
sebességkorlátozás egy jelentős része a közös használatú szakaszra esik szakaszra esik.  
A Hatvan–Salgótarján-Somoskőújfalu vonalban 48 és 54 rendszerű vágány anyag is található vegyesen fa és beton aljakon. 
A vonalban rövidebb hézag nélküli szakaszok is vannak. Az aljak és sínkopások az oka a sebességkorlátozásoknak. A 75. 
és 78. számú vonalakban 2002. óta nyílt vonali, és állomási átmenő vágányban nincs már „C” felépítmény. A vonalak 
egységesen 48-as rendszerűre lettek átépítve, vegyesen fa, és beton aljakon. Nógrádszakál állomás 3. és 4. vágánya, és 
Nógrádszakál és Ráróspuszta között 2,5 km hosszú szakasz 54-es rendszerű beton aljakon. A határpontokhoz vezető 
szakaszokkal együtt 20 km hosszú közös használatú vonalszakasz csehszlovák „A” rendszerű felépítménnyel épült 
vegyesen fa, de főképp beton aljakkal. Az ívekben az évek során a magyar fél 48 rendszerű síneket épített be, de az 
egyenesekben –mintegy 15 km hosszban- még az idén 61 éves- csehszlovák szabványú „A” felépítmény van, ami mára már 
a csehszlovák utód államokban is avultnak számít. Ezekben az országokban ezt a felépítmény fajtát felszámolták, így 
bontott anyagból sincsen utánpótlási lehetőség. Szlovákia ragaszkodok az államközi egyezményben foglalt 99 éves 
futamidőhöz, ezért a vonal felújítása indokolt. Az egyetlen olyan megyében futó vonalszakasz, amelyre uniós forrás igénybe 
vehető, főképp annak tudatában, hogy a Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében benyújtott 
pályázat támogatásával  2010-ben elkészült az egykori Ipoly-völgyi vasút megvalósíthatósági terve.  
 
A 2012. április 15-i menetrend csonkítás a 75-78 számú vonalakon a vonatok 47%-át törölte úgy, hogy gyakorlatilag a 
megmaradókon sem érdemes utazni a hiányzó vonatpárok miatt. A 81-esen is több mint 10%-os járatcsökkenés történt, 
főképp a diák, és hivatásforgalomban érintett járatok közül történtek a törlések. Indoklás nélkül megszüntették a sikeres 
Balassagyarmat-Budapest járatokat is. A Kisterenye-Kál-Kápolna és Diósjenő-Romhány vonalak hiánya a térség 
személyszállításában folyamatosan érezhető. A felépítményi anyagot, és a biztosító berendezéseket a fosztogatók 
folyamatosan dézsmálják. 
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1.2. eg) számú melléklet 

HULLADÉKLERAKÓK, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A keletkező települési szilárd hulladék mennyisége kis mértékben csökkent az elmúlt években, azonban az összmennyiségen belül 
a lakossági eredetű hulladék aránya rendre növekedett. A 2010-ben a keletkezett települési szilárd hulladék 85,8%-a került a 
lakosságtól elszállításra. Az elszállított, közel 67 ezer tonna települési szilárd hulladék gyakorlatilag teljes mennyiségben lerakással 
kerül ártalmatlanításra. Az újrafeldolgozással hasznosított hulladék – bár az utóbbi 5 évben megduplázódott – csekély mennyiségű, 
2010-ben is 1 tonna alatti, mindössze csak 0,14%-ot képviselt. Növekedése az egyes alkotók szelektív gyűjtésének bevezetésével, 
vagy hulladékgyűjtő szigetek felállításával vált lehetségessé, s a jövőben intenzív felfutása prognosztizálható. 
Hulladék gyűjtése, ártalmatlanítása 
 
Forrás KSH évkönyv 2010 

 
Nógrád megyében hosszú távon is üzemelő, meglévő, illetve fejlesztésre tervezett regionális hulladéklerakó helyek Nógrádmarcalon 
és Salgótarjánban találhatók, melyek azonban jelenleg együtt sem nem képesek a feladatok teljes körű megoldására. A megyében 
keletkező szilárd hulladékok hosszú távú begyűjtése, kezelése és lerakása tehát nem mindenhol megoldott. Kedvezőbb ebből a 
szempontból a nyugat-nógrádi térség helyzete, ahol a közelmúltban a Nógrádmarcalon kialakított hulladékkezelő központ hosszú 
távon is kielégíti az igényeket. Nógrád megye keleti része hulladékgazdálkodási szempontból „fehér foltos” terület, mely az országos 
hulladékgazdálkodási programból 2010-ig rendre kimaradt. A kelet-nógrádi területeken jelenleg a legnagyobb területi vonzással 
rendelkező salgótarjáni lerakó mellett – kisebb, mikro-térségi vonzással szállítanak még hulladékot Bátonyterenye és Jobbágyi 
lerakóiba, valamint a megye területén kívülre, a Hatvanban működő átrakóba is.  
Jelenleg 4 térségi jelentőségűnek nevezhető szilárd hulladéklerakó üzemel a megyében, Salgótarján (29 település, 73.000 lakos), 
Bátonyterenye (10 település, 35.000 lakos), Jobbágyi (23 település, 20.000 lakos) és Nógrádmarcal (54 nógrádi település, több mint 
60.000 nógrádi lakos) településeken.  
Nógrád megye hosszú távú térségi hulladékgazdálkodását a közelmúltban átadott nógrádmarcali, és a fejlesztendő salgótarjáni 
központú szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek működtetésével lehet biztosítani úgy, hogy az előbbi a lehető legteljesebb 
mértékben lefedje a balassagyarmati és a rétsági, az utóbbi pedig a salgótarjáni, bátonyterenyei, szécsényi és pásztói kistérségek 
településeit. 
Részletesebben: 
• Nógrádmarcalon a Zöld Híd Program (Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt) 
részeként megépült, európai uniós normákat is teljesítő hulladékkezelő központban 2010 második felétől a Nógrád megye nyugati 
részének 54 településéről beszállításra kerülő települési szilárd hulladékot kezelik. A hulladékkezelő központ részeként elkészült a 
mechanikai hulladékválogató, a modern komposztáló üzem, a szelektíven gyűjtött hulladékok átrakója, depógáz gyűjtő - és 
hasznosító berendezései, valamint a színvonalas üzemviteli épület is. Szintén ennek a projektrésznek a keretében készültek el a 
balassagyarmati és rétsági hulladékudvarok, illetve kerültek beszerzésre a létesítmények üzemeltetéséhez szükséges új mobil 
célgépek. A hulladékgazdálkodási rendszerhez szélesebb körben kialakított hulladékudvarok, szelektív hulladékgyűjtő szigetek, a 
mobil veszélyes hulladékgyűjtő járatok is hozzátartoznak majd. 

Megnevezés 2000 2007 2008 2009 2010 
Hulladékgyűjtés 
Hulladékgyűjtésbe bevont település 122 131 131 131 131 

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás és üdülő 79 328 81 242 80 633 79 992 79 607 
Ebből: lakás 77 719 79 886 79 192 78 634 78 300 

Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakás és üdülő .. 176 5 010 11 297 7 434 
Ebből: lakás .. 171 4 457 10 743 6 879 
Elszállított települési szilárd hulladék, ezer t .. 74,3 74,2 61,5 66,8 
Ebből: lakosságtól .. 58,7 61,0 52,4 56,7 
ezen belül: szelektív hulladékgyűjtésben .. 0,0 0,1 0,1 0,0 
Elszállított folyékony települési hulladék, ezer m3 81,9 30,1 34,4 34,1 31,4 
Ebből: lakossági tárolókból 21,9 9,5 11,9 9,7 9,6 
Hulladékhasznosítás, ártalmatlanítás 
Újrafeldolgozással hasznosított, ezer t .. 0,5 0,6 0,9 0,9 

Energiahasznosítással történő égetéssel hasznosított, ezer t .. – – – – 

Energiahasznosítás nélküli égetéssel ártalmatlanított, ezer t .. – – – – 
Lerakással ártalmatlanított, ezer t .. 73,8 73,6 60,5 65,9 
Összesen .. 74,3 74,2 61,5 66,8 
Üzemelő lerakóhelyek száma 23 12 11 3 3 
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• Salgótarján térségében – az e célra létrehozott Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére – 
megoldásként kínálkozott, hogy a Kormány által elfogadott Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati felhívás 
került kiírásra a települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek, szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan, mely Kelet-Nógrád 
négy kistérsége (Bátonyterenyei Kistérség, Pásztói Kistérség északi része, Salgótarjáni Kistérség, Szécsényi Kistérség) számára 
újbóli lehetőséget biztosított a korszerű országos rendszerekhez való felzárkóztatáshoz. A projekt keretében korszerű 
hulladékgazdálkodási technika és technológiai fejlesztés lesz megvalósítható. A projekt előkészítési szakaszára vonatkozó pályázat 
2011 októberében került benyújtásra, mely támogatásban részesült. A támogatási szerződést a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2012 tavaszán írta alá. Jelenleg folyik az előkészítési szakasz (tervezés, közbeszerzési eljárások, 
PR, RMT készítés) végrehajtása. A projekt megvalósulási szakaszának eredményeként minden, a projektben érintett Kelet-Nógrádi 
településen elérhetővé válna a korszerű szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, térségi hulladékhasznosítás és 
hulladékártalmatlanítás lehetősége. 

A nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező hulladék-lerakók bezárását, uniós irányelv alapján a hulladékgazdálkodási 
törvény írta elő, s a 92/2007 (XI.28.) KvVM rendelettel módosított 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet előírásainak megfelelően 2009. 
július 16-ig valamennyi olyan legális, működési engedéllyel rendelkező, települési kommunális hulladéklerakót, amelyek a műszaki 
védelme nem megoldott – ezért nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak – be kellett zárni. 
A megyében valamennyi ilyen környezetszennyezőnek minősített, a légkört, a vizeket és az emberi egészséget potenciálisan 
veszélytető hulladéklerakó bezárt. 
A bezárások után is biztosítani kell azt, hogy legfeljebb 50 km-en belül elérhetőek legyenek azok a hulladéklerakók, amelyek modern 
technológiák alkalmazásával, elegendő kapacitással biztosítják a környezet magasabb fokú kímélését. Ezért is gyorsult fel – a 
KEOP támogatási forrásokat is felhasználva – a korszerű térségi hulladéklerakók kialakításának, fejlesztésének előkészítése, illetve 
megvalósítása (Nógrádmarcal, Salgótarján). 
A 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet nem csak a bezárásra kötelezte az önkormányzatokat, hanem a lerakók rekultiválását is előírta, 
ennek módját szabályozta. A rendezett tulajdoni viszonyú, korábban működési engedéllyel rendelkező, települési kommunális 
hulladéklerakók rekultiválásához, előkészítési és megvalósítási szinten is lehetőség volt uniós támogatási forrásokat elnyerni. 
Nógrád megyében a KEOP támogatás 34 önkormányzatnak teremtett lehetőséget érintett lerakók rekultiválására. A többnyire 
Nyugat-Nógrádban lévő 19 település az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társuláshoz csatlakozott, míg 15, zömében kelet-nógrádi település létrehozta a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs 
Társulást, mely 16 lerakó rekultiválását és utógondozását hivatott elvégezni.  
Mindkét társulás 95%-os támogatással készítette el a rekultivációs terveket, szerezte be a szükséges rekultivációs és vízjogi 
engedélyeket. A nyugat-nógrádi lerakók rekultiválását szolgáló források biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került, a 
kelet-nógrádi pályázat a döntési folyamat záró szakaszában van.  
Mindkét társulásnál a tervek szerint a rekultivációs munkák – 100%-os (85% ERFA + 15% hazai társfinanszírozás) támogatással – 
2014-ben befejeződnek 
A korszerűtlen, környezetszennyező települési lerakók bezárásával megszűnt a lehetőség a lakossági egyéni, helyi hulladék 
elhelyezésre, ami az engedély nélküli lerakások számának növekedéséhez vezet. Az illegális kommunális hulladék, építési törmelék 
stb. lerakók számos településen problémát okoznak, mely a továbbiakban kiemelt feladatot ad a helyi önkormányzatoknak. 
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1.2. hb) számú melléklet 

A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT TERÜLETEN BELÜLI ÉS KÍVÜLI KAPCSOLATAI 

 
A transzeurópai folyosók (TEN-T) közül a Budapesttől induló, Zólyomon és Zsolnán keresztül Krakkó és Katovice felé haladó 
közúti tengely a megye nyugati oldalán halad el., Ez a TEN-T tengely fontos összeköttetést jelent majd az északkelet- 
európai és délkelet-európai főtengelyek között. 
Szintén ezen a tengelyen meghatározott az E77 Budapest – Parassapuszta – Besztercebánya – Krakkó – Varsó – Gdansk 
európai közútvonal. E tengely által lehatárolt regionális városi rendszer együttműködését perspektivikusnak minősítette az a 

kutatás is (Regionális Többközpontú Városhálózati Rendszer – 
RePus), melynek célja a közép- és kelet-európai 
városrendszerek, azok funkcionális kapcsolatának kutatása, 
valamint a kis- és középvárosok hálózati együttműködési 
lehetőségeinek és regionális szerepük feltárása volt. A 
transzeurópai vasúti hálózat fent említett Budapest – Hatvan – 
Miskolc – Nyíregyháza – Ukrajna vonalán kívül Nógrád 
megyéhez közel fut a Budapest – Szob – Szlovákia nyomvonal. 
Utóbbihoz a Vác – Ipolyvece mellékvonalon csatlakozik a 
megye. 
 
TEN-T közúthálózat 
Forrás: Csatlakozási szerződés 
A megye regionális kapcsolatait meghatározza, hogy Nógrád 
megye északon, szlovák területen Besztercebánya és Nyitra 
megyével, országon belül északkeleten Borsod-Abaúj-Zemplén, 
keleten és délkeleten Heves, nyugaton és délnyugaton pedig 
Pest megyével határos. 
Nógrád megyét közlekedési szempontból jelenleg a Szlovákiát 
kelet-nyugati irányban átszelő Pozsony – Kassa európai E571 
jelű út  Losoncnál közelíti meg, a 21. sz. főút somoskőújfalui 
határátlépési pontjától az 585. sz., majd 571. sz. szlovák főút 26 
km-re csatlakozik a fent nevezett viszonylat 50. sz. szlovák főúti 
szakaszához. 
Az ipolytarnóci határátlépési pont még közelebb, 10 km-re 
található az úttól. A parassapusztai határátlépési pontnál a 2. 
sz. főút a 66. sz. szlovák főútban folytatódik, amely a Selmeci-
hegység és a Korponai-erdő – Jávoros között haladva éri el a 
fent nevezett utat Zólyomnál. A balassagyarmati határátlépési 
pont szlovák oldalon a Nagykürtösi járás belső másodrendű 

főútjaihoz csatlakozik. A szomszédos szlovák megyékkel a vasúti összeköttetés csak Somoskőújfalun keresztül működik, de 
csak Fülekig. Salgótarjánból Losoncra (40 km) két átszállással, 1,5 – 2,5 óra alatt lehet eljutni. 
A Nógrádszakál – Ipolytarnóc vonalat Szlovákia peage teherszállításra használja. 
Jelenleg Szlovákiával 6 közúti (Parassapuszta és Somoskőújfalu főúton, Balassagyarmat és Ipolytarnóc mellékúton, 
valamint az újonnan elkészült pősténypusztai és ráróspusztai Ipoly-hidak), és két vasúti (Ipolytarnóc és Somoskőújfalu) 
határátlépési pont jelent kapcsolatot. 
Az Észak-Magyarországi Régió domborzat által determinált közlekedési hálózatai nem indukálják a szoros kapcsolatot a 
régió megyéi között. A Nógrád megyével szomszédos magyarországi megyékkel – Pest, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén – 
főként az M3 autópályán és a hozzá kapcsolódó főutakon történik a kapcsolódás. Bár a régióközpont Miskolc és Eger felé a 
23. sz. főúton indulva közvetlenül is el lehet jutni, a megye nagyobb részéből mégis gyorsabb a megyét észak-déli irányban 
átszelő legfőbb két útján – a 2. sz. és 21. sz. főúton – keresztül az M3 autópályán megközelíteni. 

TEN-T vasúthálózat 
Forrás: Csatlakozási szerződés 
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Nógrád megye településeinek elérése a régióközpontból 

Forrás: 
TeIR, GeoX, 2008. 
A Pest megyéhez közeli települések relatív jobb helyzetben vannak Budapest közelsége miatt, de a sajátos belső 
(északnyugat – délkelet) közlekedési szerkezet ezt a kapcsolatot is megnehezíti, miután a Budapesthez legközelebbi 
nógrádi településekről is több mint egy óra a főváros elérése. 
 
Nógrád megye településeinek elérése Budapestről 

 
Forrás: TeIR, GeoX, 2008 
 
A közút és vasút mellett Nógrád megyében egyéb közlekedési ágak közvetlenül nem játszanak szerepet a nagytérségi 
kapcsolatokban. Hajózást a megyéhez legközelebb a Dunán biztosít a Budapesten működő nemzetközi kikötő, országos 
jelentőségű polgári repülőtér pedig szintén a fővárosban – Liszt Ferenc repülőtér – érhető el. 



 

 

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal szakmai megjegy zései, kiegészítései a 
beérkezett Megyei Helyzetfeltáró dokumentumok kapcs án 

 

A „Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (Hel yzetfeltáró munkaanyag 2014-
2020.)” cím ű dokumentumhoz kapcsolódóan, annak minél magasabb s zínvonalúvá 
tétele érdekében ajánljuk figyelmükbe az alábbi kie gészítési, pontosítási 
javaslatokat. 

Viszonyítás a vidéki átlaghoz, pozícionálás, háttér anyag felhasználása 

A megyei pozícionálás fő viszonyítási alapja a területiség helyett inkább időbeli: a megye 
főként a korábbi évek saját megyei adataihoz viszonyít. Néhány esetben megjelenik az 
országos átlaggal való összevetés is, a Budapest nélküli megyei átlag viszont sehol sem 
kerül figyelembevételre. Az elemzés során a megye valós pozícionálása érdekében 
javasoljuk mind az országos, mind a Budapest nélküli megyei átlaghoz való viszonyítás 
következetes módon történő beillesztését. 

A megyei helyzetfeltárásban találhatók utalások az NTH által megküldött szakmai 
háttéranyagra, illetve elmondható az is, hogy az elemzés vizuális eszköztára gazdag 
(térképek, ábrák, diagramok). Azonban ezek olvashatósága, ezáltal értelmezhetősége 
méretük miatt nagyon nehéz, illetve a jelmagyarázatuk, forrásmegjelölésük nem 
következetes, így mindezek javítása javasolt.  

Területi fókuszálás 

A helyzetelemzés társadalmi és gazdasági trendeket, folyamatokat elemző része a 
megyét inkább egységben kezeli, nem tér ki a megyén belüli területi viszonyokra. Az 
elemzés egészéből alapvetően hiányzik a területi fókusz (kivétel a közlekedési 
infrastruktúra és az energiaszektor értékelése). A területi viszonyokat értékelő fejezet 
alapvetően a településhálózattal foglalkozik, ezen belül a településhierarchia és a 
funkcióellátottság tárgyalása alapos. A helyzetelemzés nem határoz meg sajátos megyén 
belüli tértípusokat és nem tér ki az egyes kistérségek társadalmi-gazdasági 
sajátosságaira, speciális problémáira. A társadalmi, gazdasági viszonyok bemutatása, 
értékelése során javasoljuk, hogy kiegészítésképpen jelenítsék meg a megyén belüli 
területi eltéréseket, illetve azok okait. A stratégiaalkotás megalapozása érdekében 
javasoljuk a sajátos megyén belüli tértípusok lehatárolását, azok jellemző karakterének 
bővebb megrajzolását. 

Tematikus (szakpolitikai) fókuszálás 

A Helyzetelemzés nagyon tömören utal az egyes nemzetgazdasági ágakra, azonban a 
turizmus részletesebb bemutatása mellett mindössze fél-fél oldal foglalkozik a megye 
iparával és mezőgazdaságával. Mindezek értelmében javasoljuk a megyén belül 
meghatározónak ítélt nemzetgazdasági ágak jelenleginél részletesebb bemutatását. 

Az előterjesztés 2. számú melléklete 



 
 

2 
 

Kitekintés a megye-, illetve az országhatáron túl t apasztalható jelenségekre 

Határmenti megyéről lévén szó, a Helyzetfeltárás azonosítja a térszerkezeti 
kapcsolódásokat a határon túli területekkel. A szomszédos megyék kapcsán egy-egy 
ábra utal a térségi szerkezeti tervekre, a nagyon rövid szöveges elemzés viszont csak a 
vonalas infrastrukturális kapcsolódásokat érinti. A szomszédos megyék viszonylatában 
javasoljuk a közlekedési infrastruktúra mellett a főbb társadalmi, gazdasági kapcsolódási 
pontokat is elemezni. 

Partnerség a megyei jogú városokkal 

A dokumentum lényegre törően bemutatja a kidolgozott partnerségi tervet és az eddig 
elért legfontosabb eredményeket. Pozitívum, hogy a megyei tervezési folyamatban mind 
a megyei jogú város, mind az egyes települési önkormányzatok aktív szereplők, továbbá 
a gazdasági szféra képviselői, valamint társadalmi és civil partnerek is bevonásra 
kerültek. 

Összhang az OFTK „A megyék és Budapest területfejle sztési igényei és feladatai” 
fejezettel 

A helyzetértékelésből eredő következtetések és a SWOT elemzés alapján felvázolt 
fejlesztési irányok összhangban vannak az OFTK-ban megjelenő megyei 
területfejlesztési igényekkel és feladatokkal. A helyzetértékelés SWOT elemzéséből jól 
levezethetőek a későbbi célrendszer elemei. A fejlesztési irányok részletesebb kifejtése 
során javasoljuk, hogy a területi szempontok jobban érvényesüljenek, markánsabban 
megjelenjenek. 

 

Kérjük, hogy az új OFTK-hoz való illeszkedést – annak elfogadását követően – a megyei 
koncepció végleges változatában bemutatni szíveskedjenek. 
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NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. észrevételi, megjegyzései javaslatai: 

 

Min őségbiztosítás-sablon 

Formai és tartalmi előírások 

kérdés 
válasz 

(igen/nem/részben) 
megjegyzés/indoklás 

A feltáró-értékelő vizsgálat 

formailag és tartalmilag 

megfelel-e a 218/2009. (X.6.) 

Korm. rendelet I. mellékletében 

előírtaknak? 

RÉSZBEN 

A tervezési dokumentum formailag 

megfelelő, tartalmi kiegészítéseket 

viszont javaslunk (lásd alábbiak). 

Helyzetelemzés 

kérdés válasz 

(igen/nem/részben) 

megjegyzés/indoklás 

Beépítették-e a releváns 

korábbi fejlesztési 

dokumentumokat, és 

amennyiben szükséges volt, 

aktualizálták-e azokat? 

IGEN  

A helyzetelemzés 

megfogalmazza-e a megyére 

jellemző sajátos, térségi, 

egyedi problémákat, kerüli-e a 

közhelyeket, általánosságokat? 

IGEN 

Kifejezetten jó az elemzés, 

mindemellett javasolnánk az egyes 

kistérségek helyzetére vonatkozó 

részek beépítését. 

A helyzetelemzés kijelöli-e a 

megyére jellemző hiányzó 

kapacitásokat és szűk 

keresztmetszeteket? 

IGEN  

Bemutatásra kerültek-e az 

időbeli trendek és 

térfolyamatok? 

IGEN 

Az egyes időbeli elemzések 

időtávja nem minden esetben 

azonos. Ha a statisztikai adatok 

rendelkezésre állnak, kérjük 

javítani a táblázatokat, 

grafikonokat! 
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kérdés válasz 

(igen/nem/részben) 

megjegyzés/indoklás 

A helyzetelemzés 

megfogalmaz-e a megyére 

jellemző sajátos ágazati 

problémákat? 

IGEN 

Javasoljuk az ágazati problémák 

felsorolása mellett megjelölni 

azokat, amelyek megoldása 

középtávon a legégetőbb 

(fókuszálás) és a források 

„ismeretében” megoldhatók 2014-

2020 között. 

A helyzetelemzés megfelelően 

elemzi és jeleníti-e meg a 

térségi és települési 

struktúrákat, illetve a vidéki 

térségeket és a vidékfejlesztés 

célterületeit? 

RÉSZBEN 

A térképes megjelenítés frissítése 

javasolt. A vidékfejlesztési 

célterületek alaposabb elemzése 

szükséges. 

A helyzetelemzés kitekint és 

kapcsolódik-e a szomszédos 

megyék, illetve az 

országhatáron túli területek 

térségi és települési 

struktúráihoz? 

IGEN 

A szomszédos megyékkel való 

együttműködés esetében 

javasoljuk még az alábbi 

tématerületeket (gazdaság: 

járműipar, mechatronika, 

fémfeldolgozás, elektronika, 

logisztika, felsőoktatási 

intézmények innovációs 

együttműködése, ETE, 

környezetvédelem, turisztikai 

programcsomagok, 

éghajlatváltozás) 

A helyzetelemzés bemutatja-e 

a megyén belüli fejlettségbeli 

különbségeket, kitér-e ezek 

okára? 

RÉSZBEN 

Több térképes, grafikonos 

megjelenítés javasolt, ha 

lehetséges. A fejlettségi 

különbségek és okok kistérségi 

megjelenítését erősíteni szükséges 

az anyagban! 

A helyzetelemzés a releváns 

témákban tartalmaz-e 

összehasonlítást régiós és a 

Pest megyén kívüli országos 

átlagra vonatkozóan? 

RÉSZBEN 

Az összehasonlításokat ellenőrizni 

szükséges, néhány témakörben 

hiányzik vagy nem teljes (pl. 

Budapest nélküli megyei átlaghoz 

való viszonyítás). 

A helyzetelemzés azonosítja-e 

a megye szereplőinek 

fejlesztési elképzeléseit, 

RÉSZBEN 
A fejlesztési irányokat a megye 

meghatározta. Javasoljuk a 

fejlesztési irányok (és azok 
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kérdés válasz 

(igen/nem/részben) 

megjegyzés/indoklás 

jövőképét? alábontása) tekintetében a 

rangsorolást, fókuszálást a 11 EU-s 

célkitűzés 100%-os 

figyelembevételével (amennyiben 

lehetséges, kistérségi bontásban). 

A Helyzetelemzés alkalmas-e 

arra, hogy alapját képezze a 

218-as kormányrendeletben 

foglalt koncepció 

kidolgozásának? 

IGEN 
A fenti észrevételek 

figyelembevételével: igen. 

 

Helyzetértékelés 

kérdés 
válasz 

(igen/nem/részben) 
megjegyzés/indoklás 

A helyzetértékelés tartalmaz-e 

SWOT-analízist? 
IGEN  

A SWOT-analízis a 

helyzetelemzésnek megfelelő 

megállapításokat fogalmaz-e meg? 

IGEN 

Javasoljuk az erősségek között szereplő 

egészségipar hátterének részletesebb 

bemutatását! 

A helyzetértékelésben 

megfogalmazott fejlesztési irányok 

és cselekvési területek 

támaszkodnak-e a helyzetelemzés 

megállapításaira? 

IGEN 

Javasoljuk azon fejlesztési irányok és 

földrajzi területi vonzatuk megjelölését, 

melyeknél integrált, komplex ( területi, 

ágazati) programok (ITI, CLLD) 

alkalmazhatóak a 2014-2020-as 

időszakban. 

A helyzetértékelésben kijelölt 

fejlesztési irányok 

megfeleltethetők-e az EU-s 

rendelettervek által 

megfogalmazott 11 tematikus 

célkitűzésnek, és az Európa 2020 

stratégiának? 

RÉSZBEN 

Kérjük a 11 tematikus célkitűzésnek való 

megfelelés ismételt ellenőrzését, 

megjelölve a fejlesztési „alterületeket” , 

ahol probléma lehet a megfeleléssel! 

Javasoljuk a K+F és IKT hangsúlyozottabb 

megjelenítését. Bizonyos mértékű 

rangsorolás, fókuszálás emelné a 

dokumentum szakmai minőségét. 

A helyzetértékelésben kijelölt 

fejlesztési irányok 

megfeleltethetők-e az ágazati 

RÉSZBEN 
A fejlesztési irányoknak a formálódó 

ágazati célkitűzésekkel való megfelelését 

a dokumentum véglegesítéséig 
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kérdés 
válasz 

(igen/nem/részben) 
megjegyzés/indoklás 

fejlesztési célkitűzésekkel? folyamatosan figyelni kell! 

A helyzetértékelés kitér-e a 

korábbi fejlesztési célkitűzések 

megvalósulásának elemzésére? 

IGEN  

A helyzetértékelés megfogalmaz-e 

konkrét fejlesztési irányokat, 

kerüli-e a közhelyeket, 

általánosságokat? 

IGEN 

Kérjük a 11 tematikus célkitűzésnek való 

megfelelés ismételt ellenőrzését, 

megjelölve a fejlesztési „alterületeket” , 

ahol probléma lehet a megfeleléssel! 

Javasoljuk a K+F és IKT hangsúlyozottabb 

megjelenítését. Bizonyos mértékű 

rangsorolás, fókuszálás emelné a 

dokumentum szakmai minőségét. 

A helyzetértékelés kitér-e az 

integráltan, komplex program 

keretében fejleszthető térségek és 

programok kijelölésére? 

NEM 

Javasoljuk azon fejlesztési irányok és 

földrajzi területi vonzatuk megjelölését, 

melyeknél integrált, komplex ( területi, 

ágazati) programok (ITI, CLLD) 

alkalmazhatóak a 2014-2020-as 

időszakban. 

Kitér-e a helyzetértékelés arra, 

hogy milyen lehetőségei vannak a 

megyének a szomszédos 

megyékkel, illetve határon túli 

területekkel a fejlesztési irányokat 

és cselekvési területeket illetően? 

IGEN 

A szomszédos megyékkel való 

együttműködés esetében javasoljuk még 

az alábbi tématerületeket (gazdaság: 

járműipar, mechatronika, 

fémfeldolgozás, elektronika, logisztika, 

felsőoktatási intézmények innovációs 

együttműködése, ETE, 

környezetvédelem, turisztikai 

programcsomagok, éghajlatváltozás) 

Partnerség 

kérdés 
válasz 

(igen/nem/részben) 
megjegyzés/indoklás 

Készült-e partnerségi terv? IGEN  

A partnerségi terv tartalmazza-e a 

társadalmi egyeztetés időbeli 

ütemezését, a partnerségbe 

bevonandók körét, illetve a 

visszacsatolás módját és 

csatornáit? 

IGEN  
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A partnerség során biztosított-e a 

megyei jogú városok, mint a 

megyei önkormányzatok 

legfontosabb tervezési 

partnereinek bevonása? 

 
A dokumentumból direkt módon nem 

derül ki. 

A partnerség során biztosított-e az 

érintett szakmai szervezetek 

véleményeinek felmérése és 

összegyűjtése? 

IGEN  

Bemutatja-e a dokumentum a 

megyében működő helyi 

akciócsoportokat (HACS) és azok 

tevékenységét? 

IGEN 

Nem a partnerségi részben, de a 
dokumentumban megtalálható a  
HACS-ok rövid bemutatása. A 
tevékenységük csak általánosságban lett 
leírva. 

Bemutatja-e a dokumentum a 

megyét érintő európai területi 

együttműködési csoportosulásokat 

(EGTC) és azok tevékenységét? 

IGEN Kicsit bővebb kifejtése szükséges. 

 

Minőségi szempontok 

kérdés 
válasz 

(igen/nem/részben) 
megjegyzés/indoklás 

Megfelelő-e a dokumentum 

ábrákkal és térképekkel való 

illusztráltsága? 

RÉSZBEN 

Az ábrák esetében sok esetben hiányzik 

a cím, a forrás megjelölése, a vonatkozó 

időszak feltüntetése, illetve az ábra 

tartalma nem megfelelően olvasható; 

javasoljuk ábrajegyzék használatát. 

Javasoljuk továbbá felsorolni a 

felhasznált irodalmat is jegyzék 

formájában 

Az ábrák és térképek minősége 

megfelelő-e (olvashatóság, 

érthetőség, aktualitás)? 

RÉSZBEN 

Több kisméretű ábra esetében 

javasoljuk a nagyobb méretű 

megjelenítést az olvashatóság, 

áttekinthetőség érdekében. 

Mellékletben lévő szétesett ábrák 

javítását is javasoljuk a jobb 

szemléltetés érdekében. 
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kérdés 
válasz 

(igen/nem/részben) 
megjegyzés/indoklás 

Az egyes tématerületekhez tartozó 

ábrák és térképek alátámasztják és 

jól szemléltetik-e a szöveges 

részben megfogalmazottakat? 

RÉSZBEN Ha van szöveg és hozzátartozó ábra is. 

A helyzetelemzés az adott 

tématerületnek megfelelő területi 

szintek vizsgálatára támaszkodik-e? 

RÉSZBEN 

Az előző pontban összhanggal több 

kistérségi elemzést javaslunk a megyén 

belüli különbségek bemutatása 

érdekében. 

Az ábrák és térképek az elemzés 

céljának megfelelő területi 

szinteket jelenítenek-e meg? 

RÉSZBEN 

Az elemzés időtávja nem következetes! 

 

Adatok rendelkezésre állása esetén több 

olyan térképi megjelenítést vagy 

felsorolást javaslunk szerepeltetni, 

amelyek mutatják a megyén belüli 

kistérségi különbségeket, eltérő 

adottságokat, adott esetben funkcionális 

területeket rajzolnak ki. Ez lehet az 

alapja ugyanis a CLLD-k és az ITI-k 

területi kijelölésének, amennyiben a 

megye ilyet szeretne indítani. Példaként 

néhány fontos terület: 

o 1.2cd) A) - térségi elérhetőség 
bemutatása 

o 1.2cd) B) – fontosabb oktatási 
intézmények elhelyezkedése, 
profilja, 

o 1.2cd) C) – képzettség, munkaerő-
piaci helyezet a megye térségein 
belül, elvándorlás 

o 1.2dc) –a foglalkoztatás, 
munkanélküliség, külön megjelenítve 
a munkanélküliség szerkezetét 
(tartós, átmeneti, nők-férfiak); 

GDP, vállalkozássűrűség alakulása a 

megyén belül. 

A helyzetelemzés az adott 

tématerületnek megfelelő 

módszertani vizsgálatra 

támaszkodik-e? 

IGEN  
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kérdés 
válasz 

(igen/nem/részben) 
megjegyzés/indoklás 

A helyzetelemzés egyes 

tématerületeinek vizsgálata során 

alkalmazott módszertan alkalmas-e 

helyes következtetések 

megfogalmazására? 

IGEN  

Koherens, következetes-e a 

dokumentum? /Vannak-e logikai és 

tartalmi ellentmondások az egyes 

(esetleg különböző korábbi 

anyagokra épülő) fejezetek 

között?/ 

RÉSZBEN 

A dokumentum alapvetően koherens, 

pontos, szinte leltárszerű számbavétellel. 

Az ehhez a ponthoz csatolt 

észrevételeket külön dokumentumban 

közöljük, megjelölve az egyes érintett 

fejezeteket. 

Nyelvtanilag megfelelő-e a 

dokumentum minősége? 
IGEN  

A dokumentum mentes-e a kirívó 

szakmai, tárgyi tévedésektől? 

(egyértelmű szakmai tévedések, 

helytelenül alkalmazott 

szakkifejezések, módszertani 

hiányosságok) 

IGEN  
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Nógrád megye Területfejlesztési Koncepciója Feltáró-értékelő 
vizsgálatának az ágazatok szempontjából hangsúlyos elemei 

kérdés válasz 

(igen/nem) 

megjegyzés/indoklás 

A helyzetelemzés kitér-e az ágazati 

szempontból speciális problémákkal 

küszködő térségek lehatárolására? 

NEM A helyzetelemzés fejezetei nem kellő 

mélységben érintik az egyes szempontokból 

sajátos problémákkal küszködő 

kistérségeket.  

 

A helyzetelemzés azonosít-e olyan 

integrált fejlesztéseket, komplex 

programokat a megyében, amelyek az 

ágazatok közti együttműködés 

szempontjából példaértékűek 

lehetnek? 

NEM  

A helyzetelemzés bemutatja-e, 

hogyan érvényesültek a korábbi 

ágazati célkitűzések a megyét 

illetően? 

RÉSZBEN A dokumentum alapvetően csak felsorolja a 

korábbi OTK-ban megfogalmazott területi 

prioritások közül Nógrád megye 

szempontjából relevánsakat, kitér azok 

megvalósulásának elemzésére. 

A helyzetértékelés bemutatja-e, 

hogyan illeszkednek a megye konkrét 

fejlesztési elképzelései az ágazati 

fejlesztési prioritásokhoz, különös 

tekintettel az EU által meghatározott 

11 tematikus célkitűzésre? 

RÉSZBEN A fejlesztési irányoknak a formálódó ágazati 

célkitűzésekkel való megfelelését a 

dokumentum véglegesítéséig folyamatosan 

figyelni kell! 

 Kérjük a 11 tematikus célkitűzésnek való 

megfelelés ismételt ellenőrzését, megjelölve 

azokat a fejlesztési „alterületeket”, ahol 

probléma lehet a megfeleléssel! Javasoljuk 

K+F és IKT hangsúlyozottabb megjelenítését. 

Bizonyos mértékű rangsorolás, fókuszálás 

emelné a dokumentum szakmai minőségét. 

A helyzetértékelés bemutatja-e, 

hogyan illeszthetők az ágazati 

fejlesztési prioritások a megye által 

integráltan, komplex projektek 

keretében megvalósítandó fejlesztési 

programokhoz (különös tekintettel a 

megye- és országhatárokon átnyúló 

fejlesztési programokra)? 

NEM  



 
 

11 
 

Nógrád megye területfejlesztési koncepciója 2014-2020 

Helyzetfeltáró munkaanyag véleményezése 
 

Általános észrevételek 

- Az ábrák esetében sok esetben hiányzik a cím, a forrás megjelölése, a vonatkozó 
időszak feltüntetése, illetve az ábra tartalma nem megfelelően olvasható; javasoljuk 
ábrajegyzék használatát. Javasoljuk továbbá felsorolni a felhasznált irodalmat is 
jegyzék formájában. 

- Adatok rendelkezésre állása esetén több olyan térképi megjelenítést vagy felsorolást 
javaslunk szerepeltetni, amelyek mutatják a megyén belüli különbségeket, eltérő 
adottságokat, adott esetben funkcionális területeket rajzolnak ki. Ez lehet az alapja 
ugyanis a CLLD-k és az ITI-k területi kijelölésének, amennyiben a megyei ilyet 
szeretne indítani. 
Példaként néhány fontos terület: 

o 1.2cd) A) - térségi elérhetőség bemutatása 
o 1.2cd) B) – fontosabb oktatási intézmények elhelyezkedése, profilja, 
o 1.2cd) C) – képzettség, munkaerő-piaci helyezet a megye térségein belül, 

elvándorlás 
o 1.2dc) – különösen a foglalkoztatás, munkanélküliség, külön megjelenítve a 

munkanélküliség szerkezetét (tartós, átmeneti, nők-férfiak); 
o GDP, vállalkozássűrűség alakulása a megyén belül. 

 

1.1. b) – 1.2. aa) 
- Az egyik fejezet az ország legkisebb megyéjeként említi, míg a másik a második 

legkisebb megyeként azonosítja. 
 

1.2. aa) 

- A természeti adottságok közül az éghajlati elemet javasoljuk bemutatni, további 
adatot szolgáltatva ezzel a koncepcióban várhatóan megjelenő, energiafüggőséget 
csökkentő fejlesztési iránynak. 

 

1.2. ab) 
- A mezőgazdasági területek aránya nem visszaellenőrizhető, az adatokhoz nincs 

megadva a vonatkozási év. 
- A 2. ábra esetében nincs feltüntetve a földrajzi terület (Nógrád megye): A szöveges 

adatok a grafikonon ábrázolt adatokkal nincsenek összhangban. A mértékegység 
(ha) nem megfelelő. 

 

1.2. ae) 
- Javasoljuk a szennyvíz-elvezető hálózat bemutatását mellékletben 
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1.2. b) 

- A beillesztett térképet javasoljuk nagyobb méretben megjeleníteni, amelyből így 
kiolvasható, hogy az OFTK jelenlegi verziójával összhangban mely városok 
esetében van lehetőség kulturális elemet magában foglaló városrehabilitációra. 

 

1.2. ca) 

- Kereskedelem: a kereskedelmi egységek felsorolása helyett/mellett javasoljuk 
térképi megjelenítés alkalmazását. 

- Turisztika: javasoljuk a regisztrált TDM-ek felsorolását és térképi megjelenítését. 
- Ipar: javasoljuk felsorolni a meglévő ipari parkokat, ipari területeket, valamint azok 

kihasználtságát. 
 

1.2. dc) 

- összhangban az EU horizontális céljaival, hasznos lehet bemutatni a nők és a 
hátrányos helyzetű csoportok helyzetét 

 

1.2. ea) 

- Amennyiben ismert, javasoljuk felsorolni, mely közlekedési elemre készültek már 
el előkészítő dokumentumok (tervek, tanulmányok), azonosítva ezzel esetleges 
„híd” projekteket, megjelenítve továbbá a 23. oldal, nagyobb méretű térképén. 

- Javasoljuk a mellékletet kiegészíteni a kihasználtsági adatokkal. 
 

1.2. ed) 

- Javasoljuk az ivóvízminőség javítással érintett területek felsorolását. 
 

1.2. ef) energiaellátás 

- Hiányzik a megújuló energiaforrások felhasználásának bemutatása. 
 

1.2. f) 

- A házi segítségnyújtásra vonatkozóan két nem egybehangzó megjegyzés szerepel a 
szövegben. 

- A gimnáziumok számára vonatkozó közlések szintén ellentétesek (26. oldal). 
- A 26. oldalon az önálló színtársulatra vonatkozó megjegyzés nincs összhangban a 

16. oldal vonatkozó szövegrészével. 
 

1.2. h) – 28. oldal 

- A falutípusok meghatározására vonatkozóan javasoljuk újabb adatok megadását, 
amennyiben rendelkezésre áll. 
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1.2. hc) – 29. oldal 

- A szövegrész nem a feladatmegosztásról, hanem az elérhetőségről szól. Javasoljuk 
a szöveg kiegészítését, módosítását. Javasoljuk továbbá a kistérségi és a járási 
felosztás térképes megjelenítését. 

 

2.3. c) – 46. oldal 

- Javasoljuk bemutatni a kísérleti, modellértékű projekteket és kezdeményezéseket, 
amelyek esetleg folytathatóak is a 2014-2020-as időszakban (híd projektek). 

- A lap alján említett GOP-os pályázatok visszaléptek. 
 

2.4. b) – 52. oldal 

- Javasoljuk a bevezető szöveget kiegészíteni a partnerség szerepének bemutatásával, 
a partnerségi eredmények beépítésével. 
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A közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága a 2012. október 30-án tartott 
soron kívüli ülésén Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának 
helyzetfeltáró munkaanyagát véleményezte. 
 
A bizottsági ülésen elhangzott vélemények, javaslatok, észrevételek: 
 
 
NMTK 8-9. oldal: 

-Nógrád megye erdőterülete: 
„ A szakemberek elsődleges feladata az ésszerű és tartalmas erdőgazdálkodás révén a fa, 
mint természetes alapanyag újratermelése, és ezzel párhuzamosan erdeink szakszerű 
kezelése. „ 
A „tartalmas” szó nem helyes, helyette inkább a „tartamos” szót kellene használni. Mert 
arról szól az erdőgazdálkodás, hogy nem 2 évre és megfelelő tartalommal töltsük fel az 
erdőgazdálkodást, hanem egy hosszú távú befektetésről beszélünk és így az erdő 
terminológiával is összhangban leszünk. 
 
-Az erdőről szóló rész után dőlt betűs résszel van leírva a mezőgazdaság fejlesztési iránya, 
itt az állattartást is szerepeltetni kellene, mint fogalmat, mert ennek a mezőgazdaságon 
belül még mindig jelentős a súlya a megyében, valamint a jövőt illetően is fontos feladattá 
válhat. 
 
-Akár helyi termék, akár más vonatkozásban vizsgáljuk, a feldolgozóiparnak a feldolgozás 
fogalmát is bele kellene venni. 
 
-Az 1.2 c) fejezet terjedelmileg leghosszabb része a turizmus. 
 
 
 
 
NMTK 13. oldal: 

-A 13. oldalon a B) pont a megye oktatási-képzési infrastruktúrája viszonylag jó minőségű 
fejezetben a műszaki felsőfokú képzés megerősítése úgy lenne helyes, hogy 
megteremtése, mert műszaki felsőfokú képzésről Nógrád megyében nem igazán tudunk 
még akkor sem, ha ebbe a technikus képzést bevesszük, mert az még „gyerekcipőben” jár. 
 

NMTK 14. oldal: 

-A 14. oldalon Szécsényről gyakorlatilag semmi nem található. Igaz, hogy ipari parkokról 
nem lehet beszélni a térség esetében, de van kijelölt ipari terület, és fejlesztési 
lehetőségekről is kellene, lehetne értekezni az anyagban. 
 

NMTK 16. oldal: 

- Célszerű lenne, ha a Nemzetközi Muzsikus Tábor bekerülne a dokumentumba. 
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NMTK 18. oldal: 

-Az elvándorlás magas aránya az, ami folyamatosan megfigyelhető (2006-ot kivéve ahol 
szintén negatív az érték) az összes évben. Nem kell erről többet mondani, noha tudjuk, 
hogy a továbblépés tekintetében ez nagyon fontos. Kevés az az eszköz, ami ebben az 
esetben rendelkezésünkre áll, de ez egy nagyon fontos negatív mutató, ami Nógrád 
megyét hosszú távon meghatározza. Fontos, hogy egy élhető megye legyünk, azonban ha 
a vándorlást és még azt is megnézzük, hogy ez milyen korosztályi összetételű, milyen 
képzettséghez kötődik (ez nagyon jól részletezve van), akkor ez elkeserítő. 
Valószínű, hogy nem a magatehetetlen vagy a segítségre szoruló népesség távozik el, 
hanem a fiatalok, képzettek. Ehhez az eszközeink nagyon gyérek, tehát itt kellene még 
valamit tennünk. 90%-os a fiatalok elvándorlása ez kétségbeejtő, ez a megyék között talán 
az első helyet foglalja el. 
 
NMTK 22. oldal: 

-A 22. oldalon egy apró módosítási javaslat, az 1.2. ec) közlekedési kapcsolati hiányok 
fejezetnél, méghozzá a közlekedési kapcsolati irányoknál, itt a 2000-2002-t 2000-2010 
közöttire lehetne módosítani, mert ha jól belegondolunk ez folyamatos dolog volt.  
 
NMTK 41. oldal; 44-48. oldal 

-A partnerségi tervben az önkormányzatokról van szó negatív összefüggésben, hogy 
nehezen kezelik a hirtelen paradigmaváltást. Ebben az esetben teljesen igaz is, mind a 
kamarákra, mind a társadalmi szereplőkre. Ezt nem ide kellene befogalmazni, ugyanakkor 
ez egy nagyon fontos elem lesz majd a programozás tekintetében. 
 
-44-48 oldal közötti területfejlesztés intézményrendszere, és területfejlesztés 
hatékonysága kapcsán újbóli utalás a 41. oldalon leírtakra. 
Ez a rész az eddigi területfejlesztési rendszer értékelését és negatív kritikáit fogalmazza 
meg. Ha most nem csináljuk ezt jól, akkor majd a 2014-2020 közötti eredmény 
értékelésekor a mi utódaink is hasonló képpel állhatnak szembe, azzal, ami itt a 44-48. 
oldal között leíródik. 
Nagyon sok hiányosságot leír az előterjesztés e része, hogy milyen alulreprezentáltak 
vagyunk a forrásszerzés tekintetében, azért itt mégis majdnem 148 milliárd forint, ami 
ebben az időszakban ideért a megyébe. 
 
-A 2.3.c) pont alatt ami a 2002 utáni évekről szól, politikailag motivált értékelés, tehát 
ahhoz gyűjtünk statisztikai adatokat, számokat, hogy milyen alulteljesítés volt és egy 
mélyebb háttér elemzése ennek nem figyelhető meg. 
 
-Ha viszonyítási alapként a (Budapest nélkül) megyék átlagához hasonlítjuk magunkat, 
akkor már egy lényegesen kedvezőbb kép fog megjelenni, így a kicsi megyéket kellene 
Nógráddal összehasonlítani. 
 
-A 2010 utáni időszak után sem figyelhető meg lényeges változás, az okokat mélyebben 
kell keresnünk, ezeket az 50. oldalon nagyon szépen leírja az előterjesztés, ez a realitás. 
Az itt meglévők a mi problémáink: tehát a megye adottságai, képességei, az itt élő 
vállalkozók, cégek kompetenciái és azok az évtizedes gondjaink. 
Vagyis a problémákat először szűkebb környezetünkben kell keresni és megoldani. 
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SWOT-analízis: 

Erősségek: 
-vannak ellentmondások az analízisben. Kérdőjellel lehetne csak elfogadni azt, hogy 
önfenntartó képességet magában hordozó településszerkezettel rendelkezünk-e, mint 
erősséggel? 
 
-egyértelmű ellentmondás, hogy Kelet- és Nyugat-Nógrádot tranzitútvonalak kötik be a 
közép-európai nagytérség gazdasági vérkeringésébe, ugyanakkor gyengeség a 2. pontban a 
fejlődést visszafogó, a kor színvonalának nem megfelelő közúti és vasúti rácsatlakozás a 
fő közlekedési korridorokra. Akkor most erősségünk van vagy gyengeségünk?  
 
-A térségben létezik világszínvonalú tudás, az itt működő magyar és multinacionális 
cégeknél. Ha úgy fogalmazzuk, hogy a mértéke milyen, akkor ez a pont már azonnal 
gyengeséggé változik és a mértéke sem mindegy egy ilyen erősség megfogalmazásánál. 
Ha csak pontszerűen van Nógrád megyében, büszkélkedni lehet, vagy inkább 
gyengeségként lehetne beírni, vagy oda is csak árnyaltabban fogalmazhatnánk meg.  
 
-növekvő iskolázottsági szint, széles szakmakultúrát lefedő, működő szakképzési 
intézményrendszer. ezt csak kérdőjellel lehetne szerepeltetni. 
 
Lehetőségek, veszélyek 
 
-ugyancsak ellentmondás a lehetőségeknél szereplő „a jövőbeni fejlesztéseket meglévő 
adottságainkra és ki nem használt, potenciális képességeinkre alapozva tudjuk 
megfogalmazni az új keretek között” megfogalmazás; a veszélyeknél lévő első gondolattal 
„külső okok miatt a megye társadalmai-gazdasági leszakadási folyamat állandósul, 
elveszítve fejlődési dinamikáját”. 
 
-magyarázatra szorul a lehetőségeknél: „a fejlesztési forrásokért nem kell más fejlettebb 
térségekkel versenyezni hátrányos pozícióból„ Miért?  
 
-a veszélyeknél az utolsó előtti pont: „a megye elszegényedési folyamata vonzóerőként 
jelentkezik a tágabb térség halmozottan hátrányos helyzetű csoportjai számára”. Miért 
nem kerül megnevezésre, hogy melyek ezek a csoportok? 
 
-új javaslat a lehetőségek közé: újrafogalmazott felsőoktatás, középfokú szakmai 
képzés erősítése. Az anyagon végigvonul, több helyen szó van róla, hogy milyen jó ez a 
felsőfokú képzés Nógrád megyében, ugyanakkor most számolódik fel. Azt még nem 
látjuk, hogy mi jön utána, tehát hogy lesz-e egyáltalán. Meg kell fogalmazni, hogy erre 
egy határozottabb törekvésünk van. 
 
NMTK 52. oldal: 
-2.4.b) pontnál ahogy haladunk előre egyre több konkrétumot lenne jó megismerni, 
nemcsak az általánosság szintjén. 
 
-Konkrét javaslat: az Ipolyon egy víztározónak a kialakítása. Meg lehetne célozni Litke-
Ipolytarnóc között. 
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-Kérdésként merült fel, hogy a 2.4.b) pontban a fejezetcímek már a jövőképet, a stratégiai 
irányokat, vagy esetleg mindkettőt jelenítik meg? 
 
-A tervezés során próbáljuk meg azt elérni, hogy a társadalmi szereplők ne pontszerű, 
hanem integrált térségi fejlesztésekben gondolkodjanak. Fontos lenne, hogy belássák azt, 
hogy ami nem az ő településükön van, az is ugyanúgy erősítheti őket és a javukra válhat. 
 
-Stilisztikai vélemény, hogy azok a folyamatok, amelyek negatív következménnyel jártak, 
mint például a lakosság nyelvtudásának alakulása, annál ne úgy fogalmazzunk, hogy 
köszönhetően az elöregedésnek, mert annak nem köszönhető, de ennek sajnos a 
következménye. 
 
-Ahol csak egy olyan 20 000 fő feletti település van, mint Salgótarján, akkor ne többes 
számban fogalmazzuk meg, hogy 20 000 fő fölötti települések. Hiszen pont ez teszi 
igazából megyeivé, és ez teszi majd adott esetben megkülönböztethetővé Nógrádot más 
megyéktől. 
 
-Nem biztos, hogy mások számára is olyan világosan kiérződik a helyzetelemzésből a 
keleti és a nyugati területek közötti különbség. Szemléltetése javasolt. 
 
-A területi viszonyoknál fontos az, hogy ma még kistérségekről, de a jövőben járásokról 
beszélünk. Ezek markánsabban jelenjenek meg, illetve a különbségek valamilyen formába 
rajzolódjanak ki. 
 
-A LEADER-csoportokra vonatkozóan van bizonyos helyzetértékelés és azoknak a tervei. 
Vagy a helyzetelemzésbe, vagy a későbbiek során, vagy ha oldalkorlátok vannak, akkor a 
mellékletekbe, de mindenképpen érdemes részletesebben írni róluk. 
 
-Az egyes népgazdasági ágak (ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, szolgáltatás) 
markánsabban jelenjenek meg a dokumentumban, így kiérezhető a változás folyamata, 
illetve az, hogy tulajdonképpen milyen irány követhető a jövőben. 
 
-A kamarák irányában igenis fogalmazzuk meg azt az igényünket, hogy mondjanak 
véleményt, és ne csak az Agrárkamara tegye ezt meg. 
 
-A várost a térségével együtt próbáljuk továbbra is szervezni, és hogy ez kistérségi vagy 
járási, az már csak egy formai dolog. Ettől az elkövetkezendő időben se térjünk el.  
 
-Talán célszerű lenne a feldolgozásban azt a formulát is beépíteni, hogy a kamarai 
feldolgozásnál a közgyűlés tagjai, a bizottsági tagok adott esetben részt vehessenek, mert 
mindenki a saját kistérségét ismeri jobban, és mindenki a saját szakmájának megfelelően 
tudna elsősorban véleményt mondani. 
 
 



 

 

…/2012. (XI. 22.) Kgy. határozat melléklete 

 
Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 

 
PARTNERSÉGI TERV 

 
 
1. Jogszabályi háttér: 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése alapján „a területfejlesztési koncepciók és programok 
kidolgozásának része az állampolgárok, a tervezéssel érintett területen működő 
érdekképviseletek, társadalmi szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonását 
részletező partnerségi terv.” 
A 13. § (2) bekezdése alapján a partnerségi terv a tervezés folyamatában meghatározza 

− a bevonandó célcsoportot, 
− az egyes tervezési elemekhez és fázisokhoz kapcsolódó bevonás tervezett eszközeit és 

részvételi formáit, 
− a bevonás céljait. 

A 17. § (2) bekezdése alapján a területfejlesztési koncepció egyeztetése során tett 
véleményeket, társadalmi észrevételeket és a tervezői válaszokat az egyes munkafázisok 
dokumentációjához kell csatolni. 
A 18. § (1) és (5) bekezdései alapján a területfejlesztési koncepciók véleményezésére 
jogosultak körét a rendelet 10. számú melléklete 1; 2; 6; 7; 8; 10; 13. pontjai tartalmazzák. 
 
2. A partnerség célja 

Az állampolgárok, az érintett területen működő érdekképviseletek, civil partnerek, a térség 
területfejlesztési szereplői, vállalkozások, települési önkormányzatok és a véleményezésre 
jogosult szervek bevonása, a megyei területfejlesztési koncepció demokratikus 
legitimációjának, társadalmi elfogadottságának megteremtése. A gazdaság és társadalom 
minél szélesebb köréből a szaktudás, igények, elvárások, szükségletek, információk, 
javaslatok és vélemények becsatornázása mind a tervezési, mind az egyeztetési fázisokban. 
 
3. A partnerség célcsoportja 

3.1 A területfejlesztés érintettjei és aktív szereplői: 
− az állampolgárok, 

− az érdekképviseletek, 
− a gazdasági, üzleti és vállalkozó szektor szereplői, 

− az önkormányzatok, 
− a térség társadalmi szervezetei. 

3.2 A Kormányrendelet 10. számú mellékletében nevesített véleményezésre 
jogosultak. 
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3.3 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14/A., 
valamint a 14/B. §-ban nevesítettek alapján:  
− Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, 

− Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum. 
 

4. A partnerség módja: 

4.1 A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala valamint a Nógrádi 
Fejlesztés Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársai részvételével létrehozott 
Területfejlesztési Munkacsoport ellátja a partnerségi terv végrehajtásának 
adminisztratív és szervezési feladatait. A Területfejlesztési Munkacsoporton belül 
az adminisztratív és szervezési feladatok felelőse a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala Területfejlesztési Irodája. A Munkacsoport 
területfejlesztési szakmai és kommunikációs tevékenységét a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. látja el, melybe külső szakértőt is bevonhat. 

4.2 Létrehozásra került egy Szakértő  Munkacsoport, melynek tagjai – önkéntes 
alapon – egy-egy szakterület, ágazat tervezési feladatait segítik.  

5.  A részvétel formái 

5.1. Területfejlesztési Munkacsoport: 

− Vezető: Elnök (helyettese: az általa megbízott 
személy) 

− Koordináló és felügyeletet ellátó: Főjegyző (helyettese: az általa 
megbízott személy). 

− Adminisztráció, szervezés: Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala 
Területfejlesztési Irodája 

− Területfejlesztési szakmai közreműködés 
és kommunikáció: 

 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. 
 

5.1.1. A Területfejlesztési Munkacsoport feladatai: 
− Folyamatos kapcsolattartás az érintett államigazgatási szervekkel, valamint 

részvétel az általuk szervezett rendezvényeken és képzéseken. 
− A Partnerségi Terv megalkotása, és közgyűlési döntésre való előkészítése. 
− A megye települési önkormányzatainak társadalmi-gazdasági helyzetét feltáró 

előzetes adatgyűjtés. 
− Előzetes felmérés a megye fejlesztési elképzeléseiről tervezési felhívás, illetve 

tervezési műhelyek keretében. 

− A Szakértő Munkacsoport kiválasztása, szerződéskötés lebonyolítása, és 
folyamatos kapcsolattartás a munkavégzés során. A szerződéskötés 
lebonyolítása az Önkormányzati és Jogi, valamint a Gazdasági Iroda 
bevonásával történik. 
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− A tervezési felhívásra és a tervezési műhelyek meghirdetésére beérkezett 
anyagok kezelése, továbbítása és feldolgozása. 

− A területfejlesztési fórumok megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása, a 
dokumentációk továbbítása és hozzáférhetőségük biztosítása. 

− A véleményezésre jogosultak hivatalos megkeresése, a dokumentációk 
megküldése. 

− Az előkészítő fázis elkészültét és megfelelőségét megállapító közgyűlési 
határozat, valamint a megyei területfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló 
rendelet előkészítése. 

− Az elfogadott megyei területfejlesztési koncepció kihirdetése és 
dokumentációjának megküldése a jogszabályban meghatározott szerveknek. 

 
5.2. Szakértő Munkacsoport: 

− Vezető:  Külső szakértő 
− Szakértők: A társadalmi, gazdasági élet meghatározó szereplői, 

területi, ágazati szakemberek 
 

5.2.1 A Szakértő csoport feladatai: 
− A Kormányrendelet előírásai, valamint az Nemzetgazdasági Minisztérium, 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 
útmutatói, iránymutatásai alapján, a megyei területfejlesztési koncepció 
dokumentációinak elkészítése, 

− A Partnerségi Terv szerinti partnerségi aktusokban való aktív részvétel. 

5.3 Véleményezők Köre: 
A Véleményezők Köre a Kormányrendelet 18. § (5) és 10. melléklete alapján kerül 
összeállításra és megkeresésre, amely jelen Terv mellékletét képezi.  

 
5.3.1. A Véleményezők Körének feladatai: 

A Kormányrendelet 19. § alapján történő véleményezés elvégzése. 
 
6. A Partnerségi terv folyamatlistája 

6.1. Előkészítő fázis (2012. június 1. - 2012. november 30.) 
− A tervezéssel megbízandó Munkacsoport tagjainak kiválasztása, felkérése 
− A partnerek értesítése és a megyei koncepcióalkotási folyamat elindítása: tervezési 

felhívás közzététele, tájékoztató előadások szervezése, helyi médiában (újságcikk, 
interjú) és honlapon történő megjelenés, tervezési műhelyek meghirdetése és 
lebonyolítása (6 városban és 10 mikrotérségben),  

− A partnerektől beérkezett javaslatok és észrevételek összegyűjtése, dokumentálása. A 
javaslatok, észrevételek, vélemények feldolgozása, az előkészítő fázis végleges 
dokumentációjának összeállítása,  

− Egyeztetések a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatallal, a Vidékfejlesztési 
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Minisztériummal, a minőségbiztosítási szerepet betöltő NORDA Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel, 

− A helyzetértékelés Területfejlesztési Bizottság által történő véleményezése, a 
közgyűlés elé történő benyújtása, az Észak-magyarországi Regionális 
Területfejlesztési Konzultációs Fórum, valamint a Nógrád Megyei Területfejlesztési 
Konzultációs Fórum véleményezése, 

− A honlapon történő közzététel, 

− A Partnerségi Terv első ütemének lezárása és értékelése. 
 

6.2. Javaslattevő fázis (2012. szeptember 30. – 2013. január 30.) 

− Szakértő Munkacsoport ülések, ágazati területi kibővített ülések a partnerségbe bevont 
szereplőkkel, 

− A megye társadalmi és gazdasági szereplőinek, települési önkormányzatoknak a 
megkeresése, tájékoztató előadások szervezése, helyi médiában történő megjelenés, 

− A honlapon történő közzététel, 
− A társadalmi szakmai egyeztetések, tájékoztató előadások, konferencia szervezése 

− Az egyeztetések összegzése, elemzése, visszajelzés a partnereknek, 
− A Partnerségi Terv második ütemének lezárása és értékelése 

 
6.3. Teljes megyei területfejlesztési koncepció egyeztetése (2013. március 15-ig) 

− Egyeztetések a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatallal, a Vidékfejlesztési 
Minisztériummal, a minőségbiztosítási szerepet betöltő NORDA Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel,  

− A megyei területfejlesztési koncepció és program Területfejlesztési Bizottság által 
történő véleményezése, a közgyűlés elé történő benyújtása, az Észak-magyarországi 
Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, valamint a Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Konzultációs Fórum véleményezése, 

− A honlapon történő közzététel, 

− Területi tervek egyeztetése a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 16-19. §-ában foglaltak 
szerint. 

 
7. A Partnerségi Terv jövőbelisége 

A megyei területfejlesztési koncepció (MTK) elfogadását követően megkezdődik a 
megyei területfejlesztési program előkészítése és megalkotása. Ennek keretében a 
Partnerségi Terv végrehajtását lezáró értékelés indokolt. A program készítésével 
egyidejűleg a Partnerségi Terv szükséges aktualizálása is megtörténik.  

Salgótarján, 2012. november … 
  

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád Megyei Főjegyző 
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Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 
Partnerségi terv melléklete 

 
 
I. Véleményezők köre 
 
A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése szerint: 
 

-Országos Területfejlesztési Tanács 
-miniszterek 
-országos önkormányzati érdekszövetség 
-az érintett térségi fejlesztési tanácsok 
-az érintett megyei jogú városok önkormányzata 

 
A fentieket figyelembe véve nemcsak ezen körre lehet gondolni. A partnerség felöleli az 
államigazgatási és helyi szakigazgatási szerveket, az önkormányzatokat, önkormányzati 
szövetségeket, a közszolgáltató szervezeteket, a civil-, társadalmi szervezeteket, a helyi 
gazdasági szervezeteket és vállalkozásokat, valamint a közéletre hatást gyakorló érdekelteket. 
Területi szempontból a belső partnerség a megyén belül működő szervezetek köre, a külső 
partnerség a megyén kívüli szervek /szomszédos megyék, központi szervek/ köre. 
 
II. Belső partnerség: 
 

1. Az érintett megyei jogú város önkormányzata: 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

2. Az érintett települési önkormányzatok: 
városok:  
Bátonyterenye Város Önkormányzata 
Szécsény Város Önkormányzata 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Rétság Város Önkormányzata 
Pásztó Város Önkormányzata 

 
Nógrád megye települési önkormányzatai 
 

3. Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
 

4. Nógrád Megyei Kormányhivatal és „érintett” Szakigazgatási szervei: 
Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
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Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala  
Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ 
 

5. Kamarák: 
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Nógrád Megyei Agrárkamara  
Nógrád Megyei Vadászkamara 
Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 
Nógrád Megyei Építész Kamara 

 
6. Kistérségi társulások: 

Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 
Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása 
Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás 
Rétság Kistérség Többcélú Társulása 
Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
 

7. Az érintett területi államigazgatási szervek: 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatala 
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt., Nógrádi Üzemigazgatóság 
Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás 
Ipoly Erdő Zrt.  
EGERERDŐ Erdészeti Zrt. 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Budapesti Bányakapitányság 
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak- magyarországi területi Hivatala 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltsége 

 
8. A megye területén működő társadalmi, gazdasági szervezetek, érdekképviseletek, 

közéletre hatást gyakorló érdekeltek: 
KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. 
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány 
Munkaadók és Gyáriparosok Nógrád Megyei Szövetsége 
Salgótarjáni Innovációs Központ Kht. 
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TISZK (Térségi Integrált Szakképző Központ Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési 
Társulás)  
I-QOOL Technológiafejlesztő Nonprofit Kft. 
EGME Klaszter 
VOSZ Nógrád Megyei Szervezete 
Novohrad-Nógrád ETT 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület  
Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület 
J. L. SEAGULL Szakképző Iskola és Felnőttképzési Központ 
Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézete 
Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ 
Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Víz- és Környezet-gazdálkodási Klaszter 

 
9. LEADER Helyi Akciócsoportok: 

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 
Ipoly-menti Palócok 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

 
10. Egyéb: 

Területfejlesztési és Szakértő Munkacsoport tagjai 
a megye lakossága 

 
 
 
III. Küls ő partnerség: 
 

1. megyei kapcsolatok: 
Pest Megye Önkormányzata 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzata 
Heves Megyei Önkormányzat 

 
2. regionális kapcsolatok: 

Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
 

3. határ menti kapcsolatok: 
Középső Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség  
 


