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1. BEVEZETŐ 

1.1.  ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Apc község településrendezési terve 2002-ben került jóváhagyásra, majd 2011-ben és 2015-ben 
módosításra. 

A hatályos településrendezési eszközök hatályba lépése óta az építésügyi és településrendezési 
jogszabályi környezetben jelentős változások léptek életbe, többek között módosították az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv), az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletet (OTÉK), 
illetve hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (Eljr.) és ugyancsak hatályba lépett a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. 

A megváltozott jogszabályi környezet okán a településnek 2021. december 31-ig jóvá kell hagyni az 
új, megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő településrendezési eszközeit. Amennyiben ez 
nem történik meg, úgy a helyi építési szabályzat hatályát veszti, és 2022. január 1-jétől - az új 
településrendezési eszközök elkészültéig - a településnek nem lesz helyi építési szabályzata (HÉSZ), 
így az építésügyi engedélyek illeszkedés alapján kerülnek elbírálásra. 

Fenti előzményeket követően Apc Község önkormányzatának képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepció (TFK) és a településrendezési eszközök (TRE) felülvizsgálatáról 
döntött, amelyek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. A településfejlesztési 
koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata egy eljárásban történik.  

A felülvizsgálat 2018-ban, az államigazgatási szervek részére a tájékoztató levelek kiküldésével 
megindult. A felülvizsgálat megindulása után a parlament elfogadta a 2018 évi CXXXIX. törvényt, 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről, mely rendelkezései 
2019.03.15-én fognak hatályba lépni. Jelen településfejlesztési koncepció a felülvizsgálat 
megindulásakor hatályos jogszabályoknak megfelelően készül.  

1.2. A KÉSZÜLŐ DOKUMENTUMOK 

Elsőként a megalapozó vizsgálat munkarész készül el, melynek célja a korábbi tervek, a releváns 
helyi és magasabb szintű jogszabályok és a begyűjtött adatok számbavétele és értékelése; a 
település társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése; a településszerkezet, 
tájhasználat, települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok 
feltárása, összegzése és rendszerezése. A megalapozó vizsgálat úgy készül, hogy a különböző 
tervműfajok által megkívánt részletességet teljesítse, s így megfelelő alapul szolgáljon a készülő 
dokumentumok elkészítéséhez. 

A településfejlesztési koncepció a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati 
határozattal elfogadott dokumentum. A koncepció a település jövőbeni alakítását, fejlesztését 
tartalmazza. A településfejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 
kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, a környezeti 
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. Megalapozza és 
meghatározza a település fenntartható fejlődését: az életszínvonal növekedését, az életminőség 
javulását, a közösség gyarapodását a település hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális, 
térbeli, táji adottságait felhasználva és nem kihasználva. A dokumentum a döntési mechanizmus 
működtetéséhez szolgál útmutatóul, segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjai, valamint a 
különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához. A készülő TFK feladata hosszú távú fejlesztési 
irányokat adni Apc számára. 

Ezt követően készül a településszerkezeti terv (TSZT), amely a településfejlesztési koncepcióban 
foglalt célok megvalósítását biztosítja, a település szerkezete, a területfelhasználás és a műszaki 
infrastruktúra-hálózatok elrendezése mentén. A településszerkezeti terv meghatározza a település 
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és 
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térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és 
településrendezési eszközeinek figyelembevételével, a környezeti állapot javítása vagy legalább 
szinten tartása mellett. 

A településszerkezeti tervet követően, azzal összhangban készül a helyi építési szabályzat (HÉSZ). 
A helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében — az országos 
szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel — a település közigazgatási 
területének felhasználásával és beépítésével, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, 
jogokat és kötelezettségeket állapítja meg. A HÉSZ állapítja tehát meg — a helyi sajátosságokat 
figyelembe véve — az építés rendjét, melynek mellékletét képezi a szabályozási terv. 

A készülő településrendezési eszközök feladata:  

• a megváltozott települési igények alapján a hatályos tervek olyan felülvizsgálata, amely a 
magasabb szintű tervekkel való összhangot biztosítja Apc területén, 

• a táj, az épített- és a természeti környezet alakításával és védelmével összefüggő tervi 
rendszerek megállapítása, 

• a település egyes területrészein a területfelhasználás, valamint az építési övezetek, 
övezetek meghatározása, 

• a településfejlesztés területi irányainak kijelölése, a fejlesztési lehetőségek biztosítása, 

• a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település 
szerkezetét meghatározó térbeli kialakítása és rendezése, 

• az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti tervek kidolgozása. 

A készülő dokumentumok az Eljr.-ben foglaltaknak megfelelően készülnek. 

1.3. A TERVEZÉSI FOLYAMAT, AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS RENDJE 

A településfejlesztési koncepciót és a településrendezési eszközöket (TSZT-t, HÉSZ-t) a 
polgármester egyezteti, a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a jogszabályok szerinti 
államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal (az érintettekkel). 
Az önkormányzat — a teljes körű nyilvánosság biztosításával — a tervezés előtt döntött a partnerségi 
egyeztetés szabályairól. 

A polgármester a készülő dokumentumokról előzetes tájékoztatót küldött a meghatározott 
államigazgatási szerveknek, az érintett területi, települési önkormányzatnak. Az előzetes 
tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett 
résztvevőkkel, adatszolgáltatási kérelmet küldött a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH). 

A koncepcióban szereplő jövőkép, a főbb általános és tematikus célok meghatározása a 
polgármesterrel és a település jegyzőjével tartott személyes interjún elhangzottak alapján, azt 
szakmai szempontokkal is kiegészítve történt.  

A koncepció teljes kidolgozása előtt az önkormányzat dönt a koncepció kiválasztott fejlesztési 
irányáról, és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. 

A településrendezési eszközök a koncepció tervezetének megfelelő tartalommal kerülnek 
kidolgozásra. A koncepció véleményezése a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásával 
párhuzamosan, egy eljárásban zajlik. A hosszútávra szóló, a vélemények alapján véglegesített 
koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. Az elfogadott 
koncepciót az önkormányzat honlapján teszi majd közzé.  

 

Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepció vitaanyaga, amelyet Apc Község 
Önkormányzata kap meg előzetes véleményezés céljából. 
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2. VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ 

A Vizsgálati összefoglaló célja és feladata, hogy összefoglaló módon mutassa be a település 
területrendezési konfliktusait, fejlődési lehetőségeit, mintegy kijelölve a település fejlődése, a 
következő településrendezési tervfázisok irányát. 

Községi alapadatok 

Terület (ha) 

- Belterület 

- Volt zártkert 

- Külterület 

2046 

190,4 

25,2 

1840,4 

Lakosság (fő) 2459 

Térségi kapcsolatok, településhálózat 

Apc község az Észak-Magyarországi régióban, Heves megye nyugati határán, a Hatvani járásban 
található a Zagyva folyó völgyében. E térség a szlovák határ, valamint Budapest viszonylagos 
közelsége miatt, kedvező közlekedési és infrastrukturális kapcsolatokkal rendelkezik. A 21. sz. 
főútról 2 km-es letéréssel közelíthető meg, illetve vonattal a Budapest-Hatvan-Salgótarján 
vasútvonalon érhető el. Közúton a járásközponttól, Hatvantól 18 km-re, Budapesttől 70 km-re és a 
megyeszékhelytől, Egertől 98 km távolságra fekszik.  

A település társadalma 

Apc lakónépessége 2453 fő volt a 2015. évi KSH adatok alapján. Az 1960-as évektől folyamatosan 
csökken a népessége a községnek, mely a lakosság természetes fogyásának tudható be. A vándorlási 
különbözet alacsony.  

Az épített lakások száma folyamatosan csökkent az elmúlt kb. 70 évben, viszont elmondható, hogy 
komfortosság szempontjából jó állapotban vannak a lakások. 

A községben több civilszervezet tevékenykedik, illetve megtalálható még három sportegyesület is. 
Apcnak testvérkapcsolata is van. Borászata jelentős a térségben. 

A településen a humán közszolgáltatások megfelelő színvonalon működnek. Az alapellátás helyben, 
egyéb közellátási intézmények a járási központban és a megyeszékhelyen találhatóak. 

A település gazdasága 

A település fő gazdasági ága a mezőgazdaság, melyet kiegészít a zagyvagyártelepen működő ipar. A 
területen működő vállalkozások elsősorban az alumíniumiparban tevékenykednek. Apc a vendéglátás 
és szálláshely szolgáltatás terén nem aktív. A térség gazdasági központját Hatvan jelenti, Apc a 
főbb gazdasági mutatók tekintetében a megyei átlag alatti értékeket teljesít. 

Önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

A megfelelő adópolitika mellett a község önkormányzata ésszerű ingatlangazdálkodással képes a 
település pénzügyi stabilitását fenntartani. Apc Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 
bevételek főösszege közel 592 millió Ft volt. Apcon jelentős iparterületek találhatóak, így az 
iparűzési adó ténylegesen is meghatározó bevételforrás. Az Önkormányzat gondoskodik a kötelező 
feladatokról, mint az alapfokú nevelés, az egészségügyi alapellátások, a szociális alapellátások, a 
közvilágítás és a helyi utak fenntartása. 

Településszerkezet és területhasználat 

Apc, több feltárt régészeti lelet alapján, már az újkőkorban is létezett. A XIV. századi pápai 
tizedjegyzékben Opuz néven szerepel a települést. A XV. században már mezővárosként említik, 
jelentős bortermelés is zajlott a területén. A XVIII. században fontos kereskedelmi központ volt. 
Főleg gyep és szántó területfelhasználás volt jellemző a több utcás sorfalu környékére. A lakott 
területen egyértelműen az utcára merőleges tetőgerincű, fésűszerűen elhelyezkedő házak 
domináltak. Később, a vasútvonal megépülését követően az ipar fejlődésének hatására bánya és 
gyár nyílt Apcon, és bővült a belterületen a lakóépületek száma. 
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Apc belterületét elsősorban falusias területhasználat jellemzi. Az intézmények kisebb csoportokban 
helyezkednek el. A piac és a sportpálya a Művelődési Ház mellett kapott helyet. A temető az apci 
Nagy-hegy lankáinál, az Újtemető utcában fekszik. Gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató funkciót a 
belterületen elsősorban az ősi településmagon belül, elszórtan találunk. A belterületen egyedül az 
egykori gőzmalom területe számít jelentősebb méretű gazdasági területnek a Bethlen Gábor 
utcában. 

Apc külterületének túlnyomó részét szántók borítják, ami mellett az erdő, bozót, illetve 
gyepterületek foglalnak el nagy területeket. A külterület nyugati részén, a belterülettel határosan 
helyezkedik el az Apci-hegy, illetve a Kopasz-hegy, melyek mellett meghatározó még az Apci 
tengerszem. Az Apci hegyen már felhagyott bányák, míg a Kopasz-hegyen még jelenleg is művelés 
alatt álló bánya található. A település egykori zártkerti területein túlnyomórészt erdő, illetve gyep 
található, csak kis részt művelnek, az is szántó területhasználatban van. A 21. sz. főút csomópontja 
mellett gazdasági, ipari, valamint lakóterületek találhatóak. A közigazgatási terület északnyugati 
csücskében különleges hulladéklerakó terület található.  

Az épített környezet 

Az intézmény épületek jellemzően minden településen egyedi kialakításúak, eltérnek a környező 
lakóterületek épületeitől. Apcon az intézmények jellemzően az ősi településmag halmazos középső 
része körül, kisebb csoportokban helyezkednek el. A legjelentősebb gazdasági terület 
Zagyvagyártelepen létesült, mely összenőtt a szomszédos Zagyvaszántó gazdasági területével. A 
belterületen számos kereskedelmi-szolgáltató egység található, elsősorban élelmiszerboltok. Apcon 
a lakóépületeknek számos alaptípusa figyelhető meg: L-alaprajzú lakóépületek hézagosan zártsorú 
beépítésben, klasszikus falusi lakóépületek fésűs beépítésben, oldalhatáron álló kockaházak 
földszintes és többszintes változatban is, emeletes és/vagy tetőtér-beépítéses családi házak. 

A településen egy műemlék, a Szent István király római katolikus templom található, melyhez ex 
lege műemléki környezet is kapcsolódik. A művelődési Ház, az egykori Szent-Ivány kastély helyi 
védettségű érték. 

Táji és természeti adottságok 

Apc a Zagyva-völgy kistájon fekszik a Zagyva folyó bal partján. A környéken található vulkáni kúpok 
miatt mikroklíma alakult ki. Éghajlata mérsékelten meleg-mérsékelten száraz és az uralkodó 
szélirány északkeleti és északnyugati. A terület talajadottságait és felszín-morfológiáját több 
minden befolyásolta, de az egyik legfontosabb a Zagyva folyó felszínalakító munkája volt. A Zagyva 
uralja a térséget, így több víztározó kialakítására volt szükség. A folyó völgyében a potenciális 
vegetáció a puhafa ligeterdő volt, mely mára csak nyomokban maradt fent. Jelentős a 
szántóterületek kiterjedése, de a termesztett növényeken kívül több ritka gyomfaj fordul el. 

Zöldfelületi rendszer 

Apc egy sokszínű zöldfelületi rendszerrel rendelkező kis település. Bár az egy főre jutó zöldterület 
nagysága alacsony, mindössze 3,7 m2 ettől függetlenül meghatározóak a belterületen a telken belüli 
zöldfelületek és a közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei. Mindössze négy zöldterületet 
határoz meg a hatályos településszerkezeti terv, köztük a legfontosabb az Árpád út menti közpark. 
Apc számos zöldfelületi intézménnyel és intézményi zöldfelülettel is rendelkezik, melyek a 
következőek: apci temető, apci focipálya, apci piac, Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár, 
Gyöngyszem Óvoda, Szent István király Templom kertje. Fontos még megemlíteni az egyik 
legértékesebb apci zöldfelületi értéket, a Fő úton található kettős vadgesztenye fasort. Ökológiai 
szempontból rendkívül fontos szerepet töltenek be a Szuha-patak és a Zagyva menti nagyrészt 
érintetlen természetes és természetközeli zöldfelületek. Apc külterületén még nagy jelentőséggel 
bírnak a település keleti felében, a dombokon húzódó nagy természetközeli erdőterületek.  

Közlekedés 

Apc a nógrádi megyeszékhelyet is érintő, észak - dél irányban húzódó 21 sz. főút nyomvonalán 
fekszik. A település közúti kapcsolatai a szomszédos településekkel jók. Palotás kivételével 
mindegyik szomszédos településre vezet közút. A legközelebbi nagyváros, Hatvan központja a 21 sz. 
főúton 20 perc alatt érhető el gépkocsival. A település területén bonyolódó átmenő forgalom a 21 
sz. főutat terheli, amelynek forgalma nagyságrenddel magasabb a települést érintő mellékutakénál. 
Apc településen a Volánbusz Budapest - Pásztó - Salgótarján (napi 7 járat) és Budapest - Hatvan - 
Apc (napi 3 járat) viszonylata közlekedik. A település területén hat autóbusz megállóhely található. 
Apc területén halad át a MÁV 81 sz. Hatvan - Somoskőújfalu vasútvonala. A településen a helyi 
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közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. A település közigazgatási területén jelenleg nincs 
kiépítve kerékpárút. 

Közművizsgálat 

A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a 
beépített terület minden utcájában kiépítésre került a hálózat. A település közüzemű vízellátásának 
szolgáltatója a Heves Megyei Vízmű Zrt. 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Apc a felszín alatti víz szempontjából az érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. Apcon elválasztott 
rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna hálózat épült ki. Az általa elvezetett szennyvizek a 
végátemelőből nyomóvezetéken keresztül a Lőrinci hálózatba kerülnek, majd onnan a hatvani 
hálózatba. A szennyvízgyűjtő hálózatra a rácsatlakozás 86 %-os, azaz még nem teljes körű. 

Apc a Mátra nyugati lábánál fekszik, a település kül- és belterületeire eső csapadékvizeket a 
belterülen áthaladó Zagyva és a belétorkolló Sigló-árok szállítja el. 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, földgáz 
rendelkezésre áll, bár a nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős 
mértékű. Apc villamosenergia ellátását az ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. biztosítja. Az ország 
egyetemes gázszolgáltatója az NKM Földgázhálózati Zrt, a hálózat üzemeltetője az TIGÁZ DSO kft.  

A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A vezetékes 
szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség biztosításához 
szükséges antennák  elhelyezésre kerültek. 

Környezetvédelem 

A kedvező adottságoknak köszönhetően Apc külterületének túlnyomó része szántóföldi művelés alatt 
áll, ahol ugyanakkor problémát jelenthet az intenzív kemikáliák használata, amik mind a talajra, 
mind a felszíni vizek minőségére negatív hatással vannak. A termőföldet veszélyezteti továbbá a 
mezővédő erdősávok hiányának következében a defláció, illetve az erózió is. A település 
talajvédelemhez kapcsolódóan hozott helyi jogszabálya: Apc Község Képviselő-testületének 4/2015. 
(II.24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 

A település felszíni és felszín alatti vizeire kedvezőtlen hatást fejthetnek ki mezőgazdasági termelés 
során bemosódó vegyi anyagok, illetve a közművel össze nem gyűjtött háztartási szennyvizek. Ez 
utóbbi visszaszorítását az 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet célozza.  

A levegő minőségét a természeti tényezőkön túl (uralkodó szélirány, csapadék) a lakossági tüzelés, 
a mezőgazdaság, az ipar, illetve a közlekedés határozza meg. Apc közigazgatási területét keresztezi 
a 21. sz. főút, ami terheli a levegőt. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatai 
alapján 2016-ban Apc közigazgatási területén 25 telephely bocsátott ki légszennyező anyagot. A 
vegetációs időszakban jelentős légszennyezettséget okozhat a kerti hulladék nyílttéri égetése. 
Ennek korlátozására hozta Apc Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2015. (III.25.) 
önkormányzati rendeletét az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól. 

Apc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelete szól a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. A rendeletben meghatározásra kerül, hogy a község 
területén a kötelező helyi közszolgáltatás ellátásáért a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. felel. 

Apcon vizuális környezetterhelés az Apci hegy egykori bányái, illetve a Kopasz-hegy még jelenleg is 
művelt bányaterületei képezik. 

Katasztrófavédelem 

A település katasztrófavédelmi besorolása III. osztály. A települést érinti az országos vízminőség 
védelmi terület és a nagyvízi meder területe is. Apc árvízveszélyes területen fekszik, viszont 
belvízveszélyes terület nem található a településen. Magas kockázatú a település villámárvíz 
veszélyeztetettsége. 
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2.2. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

Apcon a vizsgálat során hat főbb eltérő településszerkezeti egységet határoztunk meg, melyekre a 
dokumentumban többször is hivatkozunk. A külterületen ezek a következőek: Apci-nagyhegy, 
Kopasz-hegy, Apci tengerszem és zagyvagyártelep. A belterületen ezek: az ősi településmag és az új 
építésű lakóterületek.  

A település jelenlegi szerkezetét nagyban meghatározzák az észak-déli irányba futó vonalas elemek: 
a Zagyva, a 21-es út és a 81. sz. Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal. A 21-es úttól nyugatra 
mezőgazdasági területek és a részben Jobbágyi területén elhelyezkedő hulladéklerakó található. A 
21-es út és a Zagyva közötti sávban a mezőgazdasági területek fekszenek. Ebben a sávban halad a 
vasútvonal, melynek megállója közelében Zagyvagyártelep néven gazdasági-ipari jellegű terület 
alakult ki. A terület közvetlenül kapcsolódik, a telep folytatódik Zagyvaszántó irányába.  

A belterület a Zagyva keleti oldalán a folyó és a Somlyó-hegy (apci Nagy-hegy) között helyezkedik 
el. A belterület is inkább észak-déli irányban elnyújtott formájú. A jelenlegi szerkezetben 
felismerhető az ősi településmag szabálytalan úthálózata és telekkialakítása. A Fő út, a Bethlen 
Gábor út és a Petőfi Sándor út egy szilvamag alakú területet zár közre, mely hat kisebb tömbre 
bomlik. A területen a lakóépületek mellett számos kereskedelmi szolgáltató funkció is 
megtalálható. A község főbb intézményei is a szilvamag szerű központi rész körül, annak határa 
mentén helyezkednek el. Az Új beépítésű lakóterületek szabályosabb úthálózattal a község déli és 
északi részén találhatóak. Itt az utcák irányultságát elsősorban a Szentmártonfalvára vezető Rákóczi 
Ferenc út és a Petőfibányára vezető Petőfi Sándor út határozza meg. Meghatározó tájszerkezeti 
elem az apci Nagy-hegytől délre található Kopasz-hegy és a település északkeleti részén az Apc 
tengerszem. 
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3. A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI EGY SWOT TÁBLÁZATBAN ÖSSZEFOGLALVA 

A település és környezete fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglalását a SWOT 
analízis tartalmazza.  

ERŐSSÉGEK (S) GYENGESÉGEK (W) 

- Budapest 1 órán belül elérhető 
- A 21-es út áthalad a közigazgatási területen 
- Nagyobb települések közelsége (Hatvan, Pásztó, 

Gyöngyös) 
- Mátra közelsége 
- Nemzetközi útvonal mellett fekszik, Szlovákia 

közelsége 
- A főváros relatív közelségét kihasználva lehetőség 

nyílik távmunkára (heti vagy havi ingázással) 
- Megfelelő minőségű buszos közösségi közlekedési 

kapcsolatok 
- Vasúti kapcsolat 
- Elmúlt években csökkent a vándorlási különbözet 
- Sok civil szervezet működik a településen 
- Testvértelepülési kapcsolatok 
- Nincs szegregációval érintett terület 
- Megfizethető lakhatás (kedvező ingatlanárak) 
- Kedvező domborzati adottságok 
- Szőlőtermesztéshez kedvező mikroklíma 
- Ipari területen jól működő vállalkozások 
- Környező nagyobb városokban kedvező 

munkalehetőségek 
- Helyben, gazdasági területen kedvező 

munkalehetőségek 
- Óvoda és általános iskola működik, középiskola a 

közeli Lőrincin elérhető 
- Bölcsőde 
- Szociális ellátás, idősgondozás megoldott 
- Művelődési Ház és Könyvtár is működik a településen 
- Apci tengerszem országos hírű, kedvelt terület 
- Szent István király római katolikus templom 

műemléki védettségű 
- Natura 2000 területek az apci Nagy-hegy oldalán 
- az apci Nagy-hegyen elhelyezkedő földvár ex-lege 

védelem alatt áll 
- Országos ökológiai háló érinti a települést 
- Szép táji környezet, ikonikus elemekkel (apci Nagy-

hegy, tengerszem) 
- Élhető, nyugodt vidéki lakókörnyezet 
- Megőrzésre került a hagyományos telekstruktúra  
- Víz, földgáz és elektromos hálózat kiépült 
- Vezetékes telefon és kábelhálózat kiépült 
- Szélessávú internet elérhető 
- Szelektív hulladékgyűjtés biztosított 
- Jó kapcsolat a szomszédos településekkel 
- Kedvező pályázati lehetőségek 

- Megyehatár menti elhelyezkedés  
- Nincs kerékpáros kapcsolat 
- Csökkenő népességszám, elöregedő társadalom 
- Az országos átlagnál is magasabb a 60 év felettiek 

aránya 
- Negatív vándorlási különbözet 
- Magas a nem lakott lakások számának aránya 
- Előfordulnak bezárt kereskedelmi egységek 
- Egykori malom épület alulhasznosított 
- Egykori mozi épület használaton kívül, leromlott 

állapotú 
- Felhagyott bányaterületek vizuális 

környezetterhelése 
- Művelt bánya környezetterhelő hatása 

(porszennyezés) 
- Zártkerti területek elhanyagoltak 
- Zöldfelületi rendszer fejlesztésre szorul 
- A szerkezeti tervben elhatározott fejlesztések 

nem valósultak meg  
- Sok burkolat nélküli utca 
- Nem vezetékes energiahordozóval történő fűtés 

környezetterhelő hatása 
 

 

LEHETŐSÉGEK (O) VESZÉLYEK (T) 

- Magasabb szintű tervekben feltűntetett kerékpárút 
hálózati fejlesztések 

- Mikrotérségi kapcsolatok  
- Települési népesség gyarapodása 
- Vonzó, nyugodt, biztonságos, falusi lakókörnyezet 

biztosítása a beköltözőknek a nagyvárosi életmóddal 
szemben 

- Munkahelyteremtés a helyi vállalkozásokon 
keresztül, így a helyben maradás ösztönzése 

- Kistermelők fejlődése, helyi termékek megjelenése 
és elterjedése 

- Népességszám tovább csökken, a csökkenés 
üteme növekszik 

- Település társadalmi rétegződésének 
átalakulása, alacsony státuszú népesség 
megjelenése 

- A fokozódó gazdasági fejlesztések negatív 
hatással lehetnek a természeti környezetre 

- Telephelyek légszennyező anyag kibocsátásának 
fokozódása 

- Intenzív mezőgazdasági termelés okozta 
természetkárosodás 
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LEHETŐSÉGEK (O) VESZÉLYEK (T) 

- Korszerűsödő mezőgazdasági technológia  
- Meglévő épületállomány értékteremtő megőrzése 
- Megújuló energiaforrások alkalmazásának 

elterjedése, elsősorban napenergia és geotermikus 
energia 

 

- Növekszik a nem vezetékes energiahordozók 
igénybevétele költségtakarékosság céljából, 
ezzel romlik a levegőminőség 

- Üresen álló épületek számának megnövekedése, 
településképet romboló hatással 
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4. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

4.1. A KONCEPCIÓ FELÉPÍTÉSE 

A jövőkép kialakítása során a település hosszútávú céljainak rendszerbe foglalása történik. A 
jövőképalkotás egyben irányválasztás is, mely magán hordozza a település értékrendjét, 
megmutatja a közösség aktivitását és dinamikáját, és segítségével könnyebb koncentrálni a helyi 
erőforrásokat a település fejlődésének és folyamatos megújulásának érdekében.  

A településtervezés során a jövőképalkotás fázisa az, amikor a település közössége 
megfogalmazhatja, milyen településen szeretne élni 15-20 év múlva, hogyan látja a település 
ideális jövőjét. A jövőkép pozitív szemléletű, azt a célt mutatja meg, ahová a település az adott 
időtávon belül eljutni szeretne. A hosszú távú célok kitűzése azért is különösen fontos, mert az a 
település tud igazán sikeres lenni, amelyik évtizedes távlatban is tudja, hová szeretne fejlődni, és 
rövidebb távú céljait is annak megfelelően tudja megválasztani, priorizálni és megvalósítani. A 
jövőképben meghatározott közös célok kijelölésével lehetővé válik, hogy a település fejlesztési 
tervei, elképzelései egy irányba mutassanak, egymás hatását erősítve, kiegészítve segítsék a 
település kiegyensúlyozott, dinamikus fejlődését. A jövőkép megalkotása során tisztában kell lenni 
azzal, hogy a település milyen belső és külső erőforrásokkal, adottságokkal rendelkezik, ezekre 
építve milyen lehetőségek állnak nyitva a település számára. A helyi erőforrások, adottságok 
kihasználásával a település stabil jövőképet alkothat. Az adottságok feltárását legjobban a SWOT 
elemzés segíti, ahol a település erősségei (S), gyengeségei (W), lehetőségei (O) és veszélyei (T) 
kerülnek feltűntetésre.  

A közösen meghatározott jövőkép kitűzése, az elérni kívánt célok egységes rendszerbe foglalása 
kijelöli a település kívánt fejlődési irányát. Apc község jövőképe négy központi gondolat köré épül 
fel. 

A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása 
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4.2. APC KÖZSÉG JÖVŐKÉPE 

 

Apc olyan nyugodt, rendezett vidéki település,  
ahol szívesen laknak az emberek, és ahol a gazdasági szereplőknek 

biztos környezetet tud nyújtani a község. 
 

• Az élhető falusi lakókörnyezet jövőképe 

Egy település élhetőségét, az ott élő lakosok komfortérzetét és településük iránti szeretetét 
számtalan tényező befolyásolja. Más dolgok fontosak azok számára, akik látogatóba, turistaként 
érkeznek egy településre és más szempontok szerint választjuk meg otthonunkat vagy maradunk egy 
életen át szülőfalunkban. Lakókörnyezetünk jellemzői nagyban meghatározzák mindennapjainkat, 
ezért nem mindegy, hogy településünket hogyan formáljuk saját magunk számára.  

• Helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés jövőképe 

Apc egyediségét a szomszédos településekhez képest nagyban meghatározza, hogy rendelkezik 
gazdasági területekkel, ahol számos kisebb és néhány nagyobb vállalkozás is működik. A község 
önellátására kedvező hatással van a vállalkozásoktól származó helyi iparűzési adó. A település 
hosszú távú célja a jelenlegi jó kapcsolat fenntartása az apci vállalkozásokkal, és a község kedvező 
elhelyezkedéséből adódó további gazdaságfejlesztési lehetőségek kihasználása. A jövőkép egyaránt 
épít a belső és a külső erőforrásokra. 

• A helyi identitástudat erősítésének jövőképe 

A település jövőjének alapját a társadalmi szerepvállalás növelése és az aktív civil részvétel 
jelentheti. Apcon jelenleg is számos civil szervezet működik, melyek fenntartása és munkájukba 
minél több ember bevonása a jövőben is fontos feladat. Apc természeti értékeinek megőrzése 
elősegítheti a helyi identitástudat megerősödését. A települési kapcsolatok erősítése segítheti a falu 
jobb együttműködését a kistérségi településekkel. 

• Apc népességmegtartó képességének erősödésének jövőképe 

Számos kisebb vidéki települést állít nagy kihívás elé az elvándorlás és az elöregedő társadalmi 
szerkezetből adódó népességfogyás. A demográfiai változások számos új problémát vetnek fel. A 
település céljainak kidolgozása során általánosan érvényesülnie kell Apc azon céljának, hogy 
népességét igyekszik megtartani, ezzel biztosítva a település jövőjét. 

4.3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK 

A jövőképben megfogalmazott irányelvek megvalósításához összehangolt cselekvési terv felállítása 
szükséges. A felállított cselekvési terv a meghatározott jövőkép eléréséhez szükséges célokat, 
fejlesztési irányokat tartalmazza. A jövőkép elérését három átfogó cél meghatározása segíti, 
melyek a település hosszútávú fejlődésének alappillérét jelentik. Az átfogó célok, melyek tematikus 
célokra tagolódva fedik le a község életének minden szegmensét, egymást kiegészítve és erősítve 
mozdítják elő a község kiegyensúlyozott fejlődését. A célrendszer megvalósítást szolgáló eszközök 
és intézkedések kialakítása és végrehajtása során egy horizontális cél kerül kijelölésre, mely az 
átfogó és tematikus célokat áthatva kell, hogy érvényesítésre kerüljön. 
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4.3.1. A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT ÁTHATÓ HORIZONTÁLIS CÉL MEGHATÁROZÁSA 

Apc népességmegtartó képességének erősítése 

A népességfogyás nem csak Apcon, hanem Magyarországon és Európa nagy részén is komoly 
társadalmi és gazdasági gondokat jelent. A demográfiai változás olyan társadalmi tényező, amely 
összefüggésben áll a település gazdaságával és az épített környezet alakulásával, lényegében 
minden, a község életével kapcsolatos tényezőt áthat. Ennek megfelelően a kapcsolódó célkitűzés 
horizontális célként jelenik meg, az összes átfogó célt áthatja, az egész dokumentum fő fejlesztési 
irányát meghatározza.  

Az elvándorlás megfékezése érdekében az önkormányzatnak kedvezményekkel és támogatásokkal 
kell a fiatalokat a helyben maradásra ösztönöznie. A lakáshoz jutás megkönnyítése, a hosszútávú 
munkalehetőséghez jutás elősegítése, a fiatalok vállalkozói tevékenységének támogatása egyaránt a 
helyben maradást segíti. A horizontális cél megjelenik az élhető falusi lakókörnyezet kialakítása 
átfogó célban. Az élhetőség nagyban hozzájárul a lakosság helyben tartásához és a település 
vonzóvá tételéhez. Egy település az elvándorlást csak akkor tudja visszafordítani, hogy ha gazdasága 
erős, így lakói számára megfelelő megélhetési körülményeket biztosít. A helyi identitástudat 
megerősítése hozzájárul, hogy az emberek erősebben kötődjenek szülőföldjükhöz vagy 
letelepedésre választott községükhöz, és terveiket is úgy alakítsák, hogy onnan ne kényszerüljenek 
elköltözésre. 

Apc elhelyezkedéséből adódóan kedvező helyzetben van, hiszen mind a főváros, mind nagyobb 
városok elérhető közelségben találhatóak. Ennek megfelelően kedvező munkalehetőségek nem csak 
a településen, hanem ingázással vagy részben távmunkával nagyobb településeken is elérhetőek. 
Erre alapozva különösen fontos azokat a helyben meglévő értékeket fejleszteni, amelyek a nagyobb 
városokban kevésbé biztosítottak. Ilyen érték lehet a nyugalom, a tiszta levegő, a természet 
közelsége, a közvetlenebb emberi kapcsolatok vagy a közösséghez tartozás érzése.  

4.3.2. CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 

Élhető falusi lakókörnyezet 

Az élhetőség fogalmához számos értelmezés kapcsolódik. Jelen dokumentumban az élhetőséget, 
mint az ember és az őt körülvevő települési környezet viszonyát, annak minőségét értjük. 
Általánosságban elmondható, hogy élhető közösségnek azt a közösséget tartjuk, mely rendelkezik 
megfelelő lakhatási körülményekkel, megfelelő intézményi háttérrel, mobilitási lehetőségekkel, 
melyek együttesen elősegítik a személyi függetlenséget, a civil és szociális életet. A falusi életmód 
és annak előnyei ismét egyre inkább előtérbe kerülnek. A falu és a vidék szavak egyre inkább a 
kiegyensúlyozott, természetközeli, nyugodt, jó értelemben vett lassú életmód szinonimáivá válnak, 
melyre egyre több ember vágyik akár életformaként, akár rövidebb időszakra feltöltődésképpen.  

Apcon jelenleg is biztosított az élhető lakókörnyezet, ennek fenntartását és színvonalának növelését 
az Önkormányzat a jövőben is fontos céljának tekinti. A lakókörnyezet fejlesztéséhez kapcsolódóan 
számos részcél foglalkozik olyan feladatokkal, amelyek ellátása folyamatosan szükséges vagy az 
adott fejlesztés már megkezdődött és jövőben a folytatása várható. Számos részcél azonban új 
fejlesztési irányt jelöl meg, melyek megvalósulásával emelkedik a község lakókörnyezetének 
színvonala. 

Tematikus célok: 

• Műszaki infrastruktúra fejlesztése 

• Intézmények folyamatos fenntartása és fejlesztése 

• Települési szolgáltatások bővítése 

• Közterületek rendezése 
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Műszaki infrastruktúra fejlesztése 

Az Önkormányzat célja a járda és útburkolat építési munkák folytatása a jövőben is, illetve a 
meglévő hálózat folyamatos karbantartása. Ehhez kapcsolódó célkitűzés a közvilágítási rendszer 
folyamatos korszerűsítése és bővítése is, mely az elmúlt időszakban már megkezdődött. 

Apc területét domborzati és vízrajzi adottságai miatt jelentős csapadékvíz terhelés éri. A 
csapadékvíz elvezetés fontos feladat, melyhez kapcsolódóan az árkok folyamatos karbantartása, az 
erősen terhelt szakaszok burkolattal történő ellátása kapcsolódik. Jó megoldás lehet egy 
záportározó létrehozása is. Az árkok tisztán tartásához, és így a vízelvezető rendszer hatékony 
működéséhez a lakosság tevékeny hozzájárulása is szükséges.  

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Apc a felszín alatti víz szempontjából az érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. Emiatt is különösen 
fontos, hogy a kiépült csatornahálózathoz történő csatlakozás minél magasabb arányban 
valósuljon meg. 

Apcon a közbiztonság növelése érdekében térfigyelő kamera rendszer került telepítésre. Az 
Önkormányzat célja az eddigi kedvező tapasztalatok alapján a rendszer bővítése, és újabb területek 
bevonása. 

A belterülettől távolabb eső Zagyvagyártelepen találhatóak a település legnagyobb foglalkoztatói. A 
telephelyek és a belterület között kerékpárút segíthetné a helyi közlekedést, a mindennapos 
munkába járást. Emellett kistérségi közös cél a Zagyva mentén is kialakítani egy kerékpárutat, 
mely nem csak a szomszédos településeket kapcsolná össze, hanem fontos szerepet játszhatna az 
aktív kikapcsolódást keresők körében is. A fejlesztés elősegítheti a települések turisztikai 
fellendülését. Az útvonalhoz pihenők, szállás és szerviz lehetőségek is kapcsolódhatnak, gondosan 
megtervezett hálózatot kialakítva.  

Magyarország a megújuló energiafelhasználás területén elmarad a többi uniós országtól, a 2020-ig 
szóló energiahasznosítási cselekvési tervében, Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában elhatározta 
energiapolitikai célkitűzéseit: a lakóépület és középület állomány felújításával, 
energiatakarékosságot és a hatékony energiafelhasználást szolgáló eszközrendszer kialakításával, 
megújuló energiaforrás-felhasználás növelésével hatékony energiafelhasználás valósul meg. Apc 
község területén elsősorban a napenergiát hasznosító rendszerek és a geotermikus energia 
hasznosítása jöhet szóba. A lakosok ösztönzésén és támogatásán túl kiemelten fontos az 
Önkormányzat példamutatása, és a környezettudatosság, energiagazdálkodás területén tanúsított 
élenjárás, melynek fontos része az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése, valamint 
az energiahatékony technológiák alkalmazása a község üzemeltetésében. 

Intézmények folyamatos fenntartása és fejlesztése 

Egy település intézményhálózata nagyban meghatározza az ott élők életminőségét, hatással van a 
mindennapjaikra. Apc intézmény ellátottsága jó, a településen található az Apáczai Csere János 
Katolikus Általános iskola és a Gyöngyszem óvoda. Apcon bölcsőde is működik, mely különösen 
fontos a fiatal családok számára, így a község kiemelt célja a bölcsőde működtetése a jövőben is. A 
településen két klub és egy napközi otthon van az idősek számára, emellett szociális étkeztetés is 
működik a településen. Apcon a régi Szent-Iványi kastélyban működik az Ady Endre Művelődési Ház 
és Könyvtár. A településen háziorvosi és fogorvosi ellátás is elérhető. 

Az Önkormányzat általános célja a településen működő intézmények megtartása és a 
létesítmények folyamatos korszerűsítése. A felújítások már részben megkezdődtek, megtörtént a 
Bölcsőde energetikai felújítása, az iskolaépület külső homlokzat felújítása és folyamatban van a 
Hivatal épület átfogó felújítása is. Apc tervei között szerepel a művelődési ház teljeskörű 
felújítása, a háziorvosi rendelő és az idősotthon energetikai felújítása is. Az Önkormányzat célja 
az intézményeken belüli teremhasználat átszervezésével az egykori irattár helyén családsegítő 
helyiség kialakítása is.  

Az Erzsébet téren található az egykori mozi épülete, mely jelenleg használaton kívül áll. Az épület 
napjainkra leromlott állapotba került. A használaton kívüli állapot az épület szerkezeteinek 
gyorsabb amortizációját idézi elő, miközben a rossz állapotú üres épület a településképre is 
kedvezőtlen hatású. Ennek megfelelően az Önkormányzat hosszú távú céljai között szerepel az 
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épület funkcióváltó felújítása. A telek megközelíthetősége nem csak az Erzsébet tér felől, hanem a 
telekvég irányából is biztosítható, így a terület alkalmassá válik településüzemeltetési feladatok 
ellátására. Az épületben a község karbantartói és a közmunkások számára is kialakítható lenne egy 
telephely. 

Általános célkitűzés, hogy az Önkormányzat a létesítmények felújítása során minőségben és 
környezetbarát, fenntartható szemléletben élenjárjon. Ennek megfelelően különösen fontos, hogy a 
felújítások során előtérbe kerüljenek a településképi és energiagazdálkodási szempontok. Emellett 
az önkormányzati beruházások során a helyi vállalkozók megbízásának gazdaságösztönző szerepe is 
lehet. 

Települési szolgáltatások bővítése 

A Hunyadi László utca és a Petőfi Sándor út közötti tömbön számos közfunkció található. Ezen a 
területen fekszik a az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár, az óvoda, vegyesbolt, itt található a 
piac és a község sportpályája is. Érdemes a felújítások, bővítések és átalakítások során a terület 
egészéről gondolkodni, arra vonatkozóan átfogó tervet készíteni. Az Önkormányzat célja a piac 
megújítása. Az erősen igénybevett területeken burkolt felületek, fedett-nyitott terek kialakítása 
tervezett. Érdemes elgondolkodni, hogy a jellemzően időszakosan használt piac területe hogyan 
kapcsolódhatna más funkciókhoz. Egy fedett-nyitott tér nem csak a piacot szolgálhatja ki, hanem a 
művelődési ház szabadtéri programjainak megszervezését is biztosíthatja vagy óvodai foglalkozások 
megrendezésére is alkalmas lehet. Hasznos lehet a területen egy multifunkciós központi épület 
létrehozása, mely kiszolgálhatja a sportterület öltözési igényét, a terület fenntartásához és a piac 
működtetéséhez szükséges raktározási igényeket, illetve a község szabadtéri rendezvényeihez 
kapcsolódó változatos, főzés előkészítési, mosdó használati, átöltözési, raktározási igényeit. A 
terület fejlesztésének átfogó megtervezése és a multifunkcionális használati módok előtérbe 
helyezése a megépült létesítmények jobb kihasználtságát, és az elérhető települési szolgáltatások 
körének nagymértékű bővülését eredményeznék.  

Az Önkormányzat tervei között szerepel az Újtemető utcában elhelyezkedő temető területének 
bővítése. A bővítést a meglévő temetőhöz kapcsolódó területen képzeli el. Ehhez a rendezési 
tervben szükséges biztosítani a megfelelő területhasználatot. 

Közterületek rendezése 

A rendezett településképhez hozzátartozik a közterületek minősége, azok gondozottsága is. Az 
egységes megjelenést átfogó közterület rendezési tervre vagy a településképi arculati kézikönyv 
közterületekre vonatkozó fejezeteire lehet alapozni. A település céljai között szerepel 
zöldfelületeinek fejlesztése is, mely cél megvalósulását nagyban segítheti a lakosság aktív 
részvétele. Virágosítási, fa ültetési programokkal elősegíthető a szép utcakép kialakulása. Az 
Önkormányzat a lakosságot ingyenes virágpalánta osztással vagy az utcák közötti verseny kiírásával 
tudja mozgósítani. Emellett közkertjeinek megújításába is bevonhatja a lakosságot, akár a civil 
szervezeteken keresztül. A település északi részén található egykori vásártér területén napjainkban 
játszótér működik. A zöldterület fejlesztése hozzájárulna a rendezett, ápolt településkép 
erősítéséhez.  

Az Önkormányzat tervei között szerepel az Árok utca menti bozótos terület rekultivációja is. A 
területen egykor apró lakóépületek álltak, melyek több évtizede lebontásra kerültek. Az árok 
területét illegális hulladéklerakóként használták, így napjainkra rekultivációra szorul. A fejlesztés 
településképi és környezetvédelmi szempontból is kedvező hatású lenne. 

A belterület keleti részén több zsákutca is található. Az Újtemető utca és a Béke utca 
összekötésével javítható a terület közlekedési kapcsolata. Az új út kiépítése az Árok utca 
rekultivációjához kapcsolódóan is szerepel az Önkormányzat tervei között. 
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Helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés 

Apc község gazdaságát elsősorban az ipara határozza meg, de jelentős a mezőgazdaság szerepe is a 
településen.  A legnagyobb vállalkozások bányászati tevékenységgel, hulladékgazdálkodással és 
könnyűfém feldolgozással foglalkoznak. A településen számos kisebb vállalkozás is működik, a 
belterületen bejelentett székhellyel. A helyi vállalkozások biztosíthatják a településen élők számára 
a helyben történő munkavégzés lehetőségét. Emellett a jól megválasztott helyi adókon keresztül a 
település számára bevételforrást is jelenthetnek, mely a község fejlesztésére fordítható.  

Tematikus célok: 

• Gazdasági infrastruktúra fejlesztése 

• Helyi kisvállalkozások támogatása 
 

Gazdasági infrastruktúra fejlesztése 

Apc elhelyezkedése kedvező a regionális telephely választás szempontjából, hiszen a nemrégiben 
négynyomtávúsított 21. számú főút áthalad a közigazgatási területén, illetve a fejlesztés során 
lehajtó is kiépítésre került. A 21. számú főút Hatvan és Somoskőújfalu között biztosít 
összeköttetést, lényegében a Szlovák határt köti össze az M3-as autópályával. Apc további kedvező 
adottsága, hogy gazdasági területén vasútvonal is áthalad, itt található az Apc-Zagyvaszántó 
vasútállomás. 

A település törekszik kedvező gazdasági potenciáljának kihasználására, ezért támogatni igyekszik a 
meglévő vállalkozásokat növekedési törekvéseikben, illetve új beruházók megjelenését is szíves 
látja. A beruházások megvalósulásához kapcsolódó területigényt elsősorban a településrendezési 
eszközökben biztosíthatja. Az Önkormányzat célja a 21. számú út mentén új gazdasági területek 
kialakítása, és kedvező szabályozási környezet megalkotása. 

A gazdasági területek fejlesztéséhez tartozik a műszaki infrastruktúra fejlesztése tematikus célban 
bemutatott helyi kerékpárút fejlesztés is, mely összeköttetést jelentene a lakóterület és a 
gazdasági terület között. 

A beruházások megvalósulását elősegítheti és az Önkormányzat vállalkozás ösztönző szándékát 
tükrözheti egy a települést, Zagyvagyártelepet, a működő vállalkozásokat és az elérhető fejlesztési 
területeket bemutató marketinganyag összeállítása is.  

Az Önkormányzat célja a Hunyadi László utca és a Zagyva közé eső önkormányzati tulajdonú 
területen napelempark kialakítása is. A napelempark kiépítését és működtetését az MVM Csoport 
végezné. 

A gazdasági infrastruktúra fejlesztéséhez, és az értékes természeti környezet megőrzése tematikus 
célhoz is kapcsolódóan, fontos feladat a település déli részén fekvő aktív bányaterület szállítási 
útvonalának szilárd burkolattal történő ellátása. A fejlesztés a tulajdonos bevonásával is 
megvalósítható. Jelenleg a szállítási tevékenység földúton történik, és folyamatos porszennyezéssel 
jár, mely a belterület levegőminőségét is veszélyezteti. 

 Helyi kisvállalkozások támogatása 

A lakosság helyi munkalehetőségeinek bővítését segítheti, ha minél több vállalkozás működik a 
községben. A helyi kisvállalkozások körének bővülését, új kisvállalkozások indulását az 
Önkormányzat kedvezményes adózási környezettel és helyi szakmai tanácsadás biztosításával, 
esetleg mentorprogram létrehozásával tudja ösztönözni.  

Jó lehetőség a településen megtalálható üres épületek funkcióváltó átalakítása, az épületek akár 
irodának, telephelynek, inkubátorházként történő hasznosítása. A településnek támogatni kell 
azokat a vállalkozási törekvéseket, melyek során a meglévő épületállomány kihasználásra kerül. Az 
Önkormányzat az épületek kiajánlásával, a tulajdonosok és a vállalkozások közötti közvetítéssel 
tudja elősegíteni a folyamatot. A meglévő épületállomány szálláshellyé történő alakítása szintén 
kedvező lehetőség a jövőbeli hasznosításukra. Az üres, használaton kívüli épületek amortizációja 
felgyorsul, a leromlott épületek látványa negatív hatással van a településképre.  
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Fontos, hogy az Önkormányzat lehetőségeihez képest támogassa azokat a mikrovállalkozásokat is, 
melyek magasan képezett munkaerőt foglalkoztatnak. Ezzel növelve a lehetőségét annak, hogy a 
helyi, magasan képzett fiatalok se kényszerüljenek otthonuk elhagyására, amennyiben 
szakmájukban szeretnének elhelyezkedni. 

A gazdaságon belül Apcon jelentős ágazat a mezőgazdaság, így fejlesztése különösen fontos. A 
technológiai fejlesztések, a mezőgazdasághoz kapcsolódó innovatív tevékenységek támogatása és a 
fiatal gazdák képzésének, induló tevékenységének támogatása, illetve szaktanácsadási rendszer 
működtetése jó lehetőség a mezőgazdaság megerősítésére. 

Helyi identitástudat erősítése 

Napjainkban újra felértékelődött a helyi közösségek és a személyes kapcsolatok szerepe. Fontos, 
hogy az emberek minél jobban bekapcsolódjanak a település életébe, formálják saját lakóhelyüket, 
olyanná tegyék azt, melyet értékesnek ítélnek. A jól működő közösség önszerveződő, képviseli saját 
érdekeit, gondoskodik tagjairól és nyitott mások irányába is, amellett, hogy megtartja saját 
identitását. A helyi közösségek nagyban meghatározzák, hogy milyen az adott településen élni. A 
legtöbb fejlesztés azáltal válik igazán jóvá, hogy a helyi közösség támogatását élvezi, vagy maga a 
közösség is részt vesz azok megvalósításában. A fejlesztések tervezésébe és megvalósításába a 
közösséget és a civil szervezeteket minél jobban be kell vonni, javaslataikat, igényeiket 
megvizsgálni. A helyi értékek megóvása és megismertetése másokkal segít megtalálni az 
embereknek a kötődésüket lakóhelyükhöz, településükhöz. A helyi identitástudathoz hozzá tartozik 
a közösséghez tartozás élménye, egy adott helyhez kapcsolódás lehetősége és annak a megóvása, 
amit a közösség és az adott hely jelent. A helyi identitás tudatot erősítheti, ha megismertetjük a 
lakossággal a lakóhelyükön elérhető szolgáltatásokat, programokat, a község értékeit, hagyományait 
és kultúráját. Ezek az ismeretek ugyanígy fontosak lehetnek azok számára is, akik újonnan 
települnek Apcra. Az ő beilleszkedésüket is segítheti a közösségbe, ha átfogó, rendszerezett 
információt kapnak a község életében fontos dolgokról. 

Tematikus célok: 

• Civil szervezetek támogatása 

• Értékes természeti környezet megőrzése  

• Települési kapcsolatok erősítése 
 

Civil szervezetek támogatása 

A helyi szervezett közösségek jelenléte egy község életében különösen fontos, mivel ezek a 
szervezetek formálják, alakítják a települést. Érdemes bevonni őket a helyi döntések 
előkészítésébe, véleményüket kikérni a települést érintő fontosabb témákban. Ennek 
megszervezése nem minden esetben könnyű feladat, azonban megéri a fáradtságot, mivel 
segítségével sok esetben könnyebb a jó válaszok, megoldások felderítése a közös problémákra. 
Apcon számos civil szervezet működik. Ezek a Közösen Apcért Egyesület, a Makettezők baráti köre, 
a Szabadidő Klub, a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet, a Rákellenes Liga Apci Alapszervezete, az 
Apci Iskoláért, Óvodáért Egyesület, a Somlyó-hegyi Földtulajdonosi Közösség, az Apci Torna Egylet, 
az MTTSZ Somlyó-hegyi Lövészklub és a Postagalamb Sport Egyesület. Az Önkormányzat jó viszonyt 
tart fenn a civil szervezetekkel. A civil szervezetek működésének és létrejöttének támogatása az 
Önkormányzat célkitűzései között szerepel. A szervezetek működését anyagi támogatás vagy 
eszközök felajánlásával, számukra helyiség és online megjelenési felület biztosításával, a 
rendezvényeken való szereplés lehetőségével lehet elősegíteni. De ugyanilyen fontos bevonásuk a 
döntés előkészítés folyamatába is. Cserébe az Önkormányzat is élvezheti a szervezetek támogatását 
például a helyi rendezvények megszervezése kapcsán. 

Értékes természeti környezet megőrzése 

A Zagyva völgye természeti értékekben gazdag területe az országnak. A Zagyva és a Szuha-patak 
mentén, illetve a tengerszem környezetében az országos ökológiai hálózathoz tartozó területek 
fekszenek. A Zagyvától keletre eső terület tájképvédelmi területként van nyilvántartva. Az apci 
Nagy-hegy oldalában Natura 2000 területek találhatóak. Apc jelenleg is igyekszik értékeit megőrizni, 
mely törekvést a jövőben is folytatni szükséges. Az egészséges, káros anyagoktól mentes környezet 
alapfeltétele az élhető falusi lakókörnyezetnek. A helyi identitástudatot, a közösséget is nagyban 
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meghatározza életterük, az őket körülvevő táj, és azok az értékek melyeket a közösség sajátjaként 
tud felmutatni.  

A település általános célja, hogy ezeket az értékeket a maguk természetességében őrizzék meg. 
Ennek megfelelően a tájképet befolyásoló jelentősebb elemet nem kívánnak elhelyezni a 
településen. A turizmus részterületei között is a természetjárásnak a legősibb, hagyományos 
formáját részesíti előnyben, mely nem kiépített útvonalakra, állomásokra, tanösvényre és pihenőkre 
épül, hanem a települési környezetből kiszakadva, a kiépítetlen táj szabad felfedezését jelenti 
(pl.geocaching, terepfutás).  

Az értékek megőrzését segíti azok megismertetése is a helyiekkel. A település és a környezet főbb 
értékeit akár már kiskorban, az óvodai és iskolai foglalkozások keretében is meg lehet ismertetni a 
gyerekekkel. A természetvédelemmel kapcsolatos szemléletformálást is érdemes már fiatal 
korban megkezdeni.  

Fontos, hogy a gazdasági infrastruktúra fejlesztése tematikus célban meghatározott gazdasági 
területek bővítése a természeti környezet károsítása nélkül menjen végbe. Ehhez a településnek 
a fejlesztésekre leginkább alkalmas területeket kell megtalálnia, és újabb területeket csak 
fokozatosan, a tényleges igényekhez igazodó módon szükséges kijelölni. Ehhez megakadályozható, 
hogy a fejlesztések elszórva, egymástól távol eső területeken valósuljanak meg, mely a környezetre 
kedvezőtlenebb hatású és nagyobb infrastruktúra igénnyel is jár. 

A mezőgazdasági művelés tekintetében, a természeti környezet védelmét az Apcon jellemző 
nagytáblás művelés esetében kialakítandó mezővédő erdősávok szolgálhatják. Emellett a 
vízfolyások mentén kialakított pufferterületek (nem művelt területek) megakadályozzák a 
mezőgazdaságban használt vegyszerek bemosódását a vízbe. 

Apc gazdaságában a múltban is meghatározó volt, és jelenleg is fontos szerepet tölt be a bányászat 
iparág. A településen jelenleg is működő bányaterület mellett több felhagyott bányaterület is 
található. Ezeknek a területeknek a rekultiválása településképi szempontból kedvező lenne. A 
folyamat első lépése az utóhasznosításra vonatkozó tervek kidolgozása lehet.   

Települési kapcsolatok erősítése 

Apcot több településhez is fűzi testvértelepülési kapcsolat: Bács-Kiskun megyében található 
Kunadacs és Németországban, Nürnberg mellett fekvő Winkelhaid. A testvértelepülések 
létrejöttének elsődleges célja a települések közötti partneri viszony kialakítása, hogy a társadalmi 
és a kulturális kapcsolatokat erősíthessék. Sok esetben segítséget jelent a települések közötti 
tudásmegosztás, egy-egy kialakult fejlesztési megoldás átadása vagy néhány „best practice”, azaz 
bevált gyakorlat megosztása. Apc céljai között szerepel meglévő települési kapcsolatainak 
fenntartása és új kapcsolatok kiépítése.  

A települési kapcsolatok azért is fontosak, mert számos fejlesztés összehangoltan jobban 
megvalósítható, mint ha a szomszédos települések önállóan hajtanák végre azokat. Más fejlesztések 
több település területét is érinthetik, ilyenek lehetnek jellemzően a vonalas infrastruktúra 
fejlesztések (pl. a Zagyva töltésén tervezett kerékpárút). Kistérségi szinten érdemes foglalkozni a 
települések megismertetését elősegítő kistérségi (település) marketing feladatok megszervezésével 
is.  
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4.4. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE 

Apc területén a fejlesztési célok értelmezése szempontjából három településrész került 
lehatárolásra: 

1. Belterület 
2. Külterület 
3. Zagyvagyártelep  

A fejlesztési célok többsége a település egész területét érinti. Ilyen leginkább a horizontális cél, 
amely mindenhol érvényesítendő, illetve a területhez ténylegesen nem köthető fejlesztések. A 
célok kisebb része az, amely egyes településrészeken fejti ki leginkább hatását. 

Az alábbi mátrixban összesítve mutatjuk be a településfejlesztési koncepció célrendszere és a 
településre, településrészekre vonatkozó fejlesztések közötti kapcsolatokat. 

Fejlesztési célok 
Belterület 
érintettség 

Külterület 
érintettség 

Zagyva-
gyártelep 

érintettség 

Apc népességmegtartó képességének erősítése X X X 
Élhető falusi lakókörnyezet  

 Műszaki infrastruktúra fejlesztése X X X 
 Intézmények folyamatos fenntartása és 

fejlesztése 
X   

 Települési szolgáltatások bővítése X   
 Közterületek rendezése X   
Helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés  

  Gazdasági infrastruktúra fejlesztése X X X 
 Helyi kisvállalkozások támogatása X X X 
Helyi identitástudat erősítése  

  Civil szervezetek támogatása X   
 Értékes természeti környezet megőrzése  X X 
 Települési kapcsolatok erősítése X X X 
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5. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE 

5.1. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

5.1.1. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK 

A társadalmi, gazdasági és környezeti adatok korábban meghatározásra kerültek a Megalapozó 
vizsgálat dokumentációjában. Az egyes kiinduló adatokat az alábbi fejezetek tartalmazzák: 

• Társadalmi adatok 4. fejezet – A település társadalma 

• Közszolgáltatások 5.1. fejezet – Humán közszolgáltatások 

 13. fejezet – Közművesítés 

• Gazdaság 6. fejezet – A település gazdasága 

• Környezeti adatok 11. fejezet – Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 10. fejezet – A táji és természeti adottságok vizsgálata 

 13. fejezet – Közművesítés 

5.1.2. JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE 

Apc esetében a műszaki infrastruktúra legfőbb elemei az alábbiak szerint alakulnak:  

• Közlekedés 

Apc a nógrádi megyeszékhelyet is érintő, észak-dél irányban húzódó 21 sz. főút nyomvonalán 
fekszik. A legközelebbi nagyváros, Hatvan központja a 21 sz. főúton 20 perc alatt érhető el 
gépkocsival. A település területén bonyolódó átmenő forgalom a 21 sz. főutat terheli, amelynek 
forgalma nagyságrenddel magasabb a települést érintő mellékutakénál. Apc településen a Volánbusz 
Budapest - Pásztó - Salgótarján (napi 7 járat) és Budapest - Hatvan - Apc (napi 3 járat) viszonylata 
közlekedik. Apc területén halad át a MÁV 81 sz. Hatvan - Somoskőújfalu vasútvonala. A településen 
a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. A település közigazgatási területén jelenleg nincs 
kiépítve kerékpárút. 

A közlekedési infrastruktúra kapcsán legfontosabb feladat a kerékpárút-hálózat fejlesztése, és a 
szilárd burkolattal rendelkező utak arányának növelése, illetve azok fenntartása. 

• Közmű 

A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető. Apcon 
elválasztott rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna hálózat épült ki. A szennyvízgyűjtő hálózatra a 
rácsatlakozás 86 %-os, azaz még nem teljes körű. Apc a Mátra nyugati lábánál fekszik, a település 
kül- és belterületeire eső csapadékvizeket a belterülen áthaladó Zagyva és a belétorkolló Sigló-árok 
szállítja el. A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, 
földgáz rendelkezésre áll. A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom 
Nyrt. biztosítja. A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki.  

A közmű infrastruktúra kapcsán legfontosabb feladat a szennyvízcsatorna hálózat rácsatlakozás 
arányának növelése és a felszíni csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése. 

5.1.3. JAVASLAT A TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA 

Apc jövőképe és célrendszere a következő településszerkezeti változásokat igényelheti: 

• Gazdasági területek kijelölése a 21. sz. út mentén - figyelembe véve a termőföld 
fenntartható használatát 

• Különleges beépítésre nem szánt terület kijelölése a temető bővítésének céljából 

• Napelempark elhelyezhetőségének vizsgálata  

5.1.4. ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE 

A településen országos műemléki védelem alatt áll a Szent István király római katolikus templom, 
melyhez műemléki környezet is tartozik. Helyi védelem alatt áll a Művelődési Ház épülete. Apc 
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közigazgatási területén számos természetvédelmi érték található. A település egyes területei az 
országos ökológiai hálózat részét képezik, illetve Apcon Natura 2000 területek is találhatóak. A 
koncepcióban a helyi identitástudat erősítése átfogó célon belül jelenik meg az értékes természeti 
környezet megőrzése. 

5.2. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

5.2.1. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 

A településfejlesztési koncepcióban szereplő elgondolások megvalósítása érdekében a meglévő 
intézményrendszer illetve a hozzájuk kapcsolódó ágazati koncepciók vagy szervezeti és működési 
szabályzatok koncepcionális célokkal való összehangolására van szükség. Apc Község területén 
működő intézmények az alábbiak: 

Oktatási intézmények 

• Apáczai Csere János Általános Iskola 

• Gyöngyszem Óvoda 

Közművelődési intézmények: 

• Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 

Egészségügyi intézmények: 

• Központi háziorvosi ügyelet 

• Fogorvosi ellátás 

Szociális ellátás intézményei: 

• Idősek napközi otthona 

• Családgondozó szolgálat 

5.2.2. JAVASLAT A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE 

A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése, 
felülvizsgálata elsősorban a község érdeke. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a 
megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az 
elvégzett feladatokat. Figyelni kell arra, hogy a célkitűzések elérése érdekében tett lépések a 
megfelelő időben történjenek, a megfelelő eszközökkel. A monitoring számos komplex feladatot 
foglal magában, az adatgyűjtéstől a koncepció esetleges szükséges módosításáig. 

− Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció 
célkitűzésinek elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni, a kívánt cél elérése érdekében 
módosítani kell a meghatározott intézkedéseket. 

− A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása tízévenként szükséges, az elkészült 
felmérések, legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a 
koncepció megvalósulási folyamataiból levonható következtetések alapján. 

− Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba 
kell hozni a célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit. 

− Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati 
úton megvalósított fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására. 

A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a közmeghallgatáson a polgármester évente 
beszámolót tart a község polgárainak. A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyi sajtón 
keresztül, illetve a helyben szokásos módon, a községi honlapon és a hirdetőtáblákon elhelyezett 
közlemények útján valósulhat meg. 
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A koncepció összeállításában 

 

Juhász István, Apc község polgármestere, 

dr. Zsiga Szilvia, Apc község jegyzője, 

 

valamint a Völgyzugoly Műhely Kft. (2083 Solymár, Bimbó u. 20.) munkatársai vettek részt: 
Papp Renáta, Kéthelyi Márton, Bérczi Szabolcs  
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