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Vezetői összefoglaló  
 

1 A partnerségi folyamat ismertetése az FVS tervezés időszakára 
vonatkozóan  

 

1.1 Partnerek definiálása 
 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata partnerségi egyeztetési, 

kommunikációs tevékenységével minden államigazgatás, önkormányzat szervezetet, civil és 

gazdasági szervezetet, valamint minden magánszemélyt el kíván érni.  

Ez a széles célcsoport az alábbiak szerint bontható tovább. 

Közszféra 

• Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 

• Szomszédos települések önkormányzatai 

• A városban működő nemzetiségi önkormányzatok 

Érdekképviseleti szervezetek 

• A városban vagy funkcionális várostérségben működő érdekképviseleti szervezetek 

és kamarák 

Gazdasági szervezetek 

• A városban vagy funkcionális várostérségben működő gazdálkodó szervezetek 

Civil és egyházi élet szereplői 

• A városban bejegyzett civil szervezetek, különös tekintettel a sérülékeny társadalmi 

csoportokat (idős embereket, fogyatékossággal élőket, gyermekes családokat, 

alacsony iskolázottságú 45 év fölötti korosztályt, stb.) képviselő szervezetekre 

• A városban működő bejegyzett egyházak, illetve egyházi karitatív szervezetek. 

Lakosság 

• Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 

állandó bejelentett lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakos 

 

1.2 Partnerségi akciók és azok tartalma 
 



 

Szakmai munkacsoportok működése és szerepe 

A szakmai tervezés 5 szakmai munkacsoportban folyik. A munkacsoportok felépítése követi a 

Pénzügyminisztérium Fenntartható Városfejlesztési Stratégia városi reziliencia méréséhez 

megállapított 5 dimenziót, illetve szakterületet. Ennek alapján meghatározásra került a 

Kiszolgáló város, a Megtartó város, a Zöldülő város, a Digitális város és a Prosperáló város 

munkacsoport. 

Minden munkacsoport interaktívan működik, azaz a résztvevőknek lehetőségük van 

párbeszédet folytatni egymással. Minden munkacsoportnak van nevesített szakmai vezetője, 

aki a tervezés előrehaladásának szakmai tartalmi részéért felelős. A szakmai vezető munkáját 

munkacsoportonként egy-egy koordinátor segíti, aki felelős a munkacsoport összehívásáért, 

operatív szervezési feladatok ellátásáért. 

A szakmai munkacsoportok tagjai részben az adott területhez kapcsolódó bizottságok tagjai, 

részben egyéb külső szakmai partnerek, civil szervezetek. Fontos, hogy a munkacsoportok 

minél szélesebb körben reprezentálják a helyi társadalom egyes érdekcsoportjait. 

Civil és vállalkozói workshop 

Az FVS készítése során a város vezetése a lehető legszélesebb körben be kívánja vonni a 

hódmezővásárhelyi társadalmi, gazdasági élet meghatározó szereplőit, a civil szféra 

képviselőit. Ezt szolgálja a Gazdasági Workshop, illetve a Civil Workshop megtartása. A 

Gazdasági Workshop tagjai a város meghatározó vállalatainak képviselői, gazdasági 

szakemberek. 

A Civil Workshop tagjai a város kulturális intézményeinek vezetői, a város jeles művészei, civil 

szervezetek képviselői.  

A város vezetése évek óta rendszeresen konzultál, jellemzően a jelentősebb stratégiai 

döntések előtt civilekkel és vállalkozókkal; így a 2021-2030-as időszakra készülő FVS tervezése 

során is kiemelt szerepet kapnak. 

A workshopok küldetése, hogy a tervezés folyamán a gazdasági, kulturális és civil szektort 

képviselve érvényesítse azok szempontjait, szándékait. 

 

1.3 Partnerségi akciók ütemezése a tervezési folyamatban  
 



 

 

  

•Kérdőívet kitöltő lakosság száma: 490 fő

•Kérdőívet kitöltő intézmények száma: 26 db

Kérdőív a lakosság és a város intézményei számára (2021. július 
31 – augusztus 31.)

•„Kiszolgáló város tematikus Munkacsoport” : 2021. augusztus 25.

•„Megtartó város tematikus Munkacsoport”: 2021. augusztus 31.

•„Digitális város tematikus Munkacsoport”: 2021. augusztus 31.

•„Prosperáló város tematikus Munkacsoport”: 2021. szeptember 8.

•„Zöldülő város tematikus Munkacsoport”: 2021. szeptember 9.

Munkacsoport ülések

•Civil workshop: 2021. szeptember 15.

•Vállalkozói workshop: 2021. szeptember 16.

Workshopok

•Munkaközi tájékoztató a tervezés folyamatáról: 2021. október 8.

Közgyűlési tájékoztató

•Tájékoztató a tervezés folyamatáról: 2021. december 8.

II. Munkacsoport ülés.

•Tájékoztató a tervezés folyamatáról: 2021. december 16.

II. Közgyűlési tájékoztató.



 

2 Megalapozó munkarész: Helyzetfeltárás és helyzetértékelés  
 

2.1 Helyzetfeltárás 

 

I.1 Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 
kapcsolatok 

 

A történelem során Hódmezővásárhely városhálózatban betöltött szerepét az egykori természeti 

környezet határozta meg, és erre az adottságra alapozva az organikus városfejlődés jellemezte. A Tisza 

folyó menti, észak-déli irányú településhálózathoz kapcsolódott a később mezővárosi, illetve 

vásárvárosi funkciójú település és az erre alapozódó, domináns mezőgazdasági kultúra. Ezzel szemben 

napjainkra a térségi műszaki infrastruktúra, ezen belül a közlekedési kapcsolatrendszer, mint művi 

struktúra lett a meghatározó a város számára is. Ez egyben kitágította a várost érintő térbeli hálózatot: 

míg a múlt század elejéig a város társadalma (gazdasága) a közvetlen szomszédos településekkel és 

közelebbi városokkal „kommunikált”, addig mára ez a térség kitágult a közlekedési hálózat révén. 

Ennek következtében Hódmezővásárhely jelentőségét, és jelenlegi városhálózati kapcsolatait 

gyakorlatilag a Dél-Alföldre, mint regionális térségre kell értelmezni, bizonyos vonatkozásokban ennél 

jóval távolabbra, eurorégiós távlatokra. Ez az új viszonyrendszer jelenleg félperiferikus helyzetet jelent; 

a várost a nagy közlekedési folyosók elkerülik. Hódmezővásárhely és szűkebb várostérsége 

Magyarország térszerkezetében a déli periférián helyezkedik el; a sugárirányú főúthálózat és a nagy 

európai korridorok közötti területen. Ezt a félperiférikus hatást mérsékli a Szeged-Hódmezővásárhely 

várospár viszony (a végig kiépített 2x2 sávos kvázi autóúttal). A szomszédos dél-alföldi mezővárosokkal 

(Orosháza, Makó, Szentes) való kapcsolat relatíve gyenge, amelynek egyik oka és egyben okozata a 

kevésbé korszerű közlekedési hálózat. A város járása településeinek hagyományokon alapulóan erős a 

kötődése Hódmezővásárhelyhez, de még a hivatalosan Makóhoz, Szenteshez tartozó szomszédos 

kistelepüléseknek is. A vasúti hálózat elmaradottságát a több mint egy évtizede megálmodott Tram 

Train 2021 őszi átadásával igyekezett a város kompenzálni. A légiközlekedést tekintve ugyanakkor 

egyértelmű a periférikus helyzet. 

 

I.2 A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval 
és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal 
és programokkal) való összefüggések vizsgálata 

 

Hódmezővásárhelyet az alábbi területfejlesztési dokumentumok érintik: 

• Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: 

OFTK), ami a 1/2014. (I.3.) OGY határozat mellékleteként került elfogadásra,  

• Csongrád-Csanád Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata (2014-2030) Csongrád-

Csanád Megye Közgyűlés Elnökének 28/2021. (IV.08.) sz. határozatával elfogadva,  

• Csongrád-Csanád Megyei Területfejlesztési Program (2021-2027) Csongrád-Csanád Megye 

Közgyűlés Elnökének 28/2021. (IV.08.) sz. határozatával elfogadva. 
  



 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra való felkészülés idején hazánkban alapvetően 
megváltoztak a terület- és településfejlesztés törvényi és szervezeti keretei. Az Országgyűlés 2014. 
január 3-án elfogadva a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló határozatot, új irányt szabott az ország, a térségek és a települések fejlesztéséhez.  
 

 

1. ábra: Városhálózat 
Forrás: OFTK 

Az országos városhálózatot bemutató ábrán Hódmezővásárhely a 12-180 km-es külső nagyvárosi 
gyűrűben, egy határon átnyúló agglomerációs térségben (Szeged-Szabadka-Makó-
Hódmezővásárhely) helyezkedik el. 
A Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepció a további tervezés során is figyelembe veendő horizontális 
szempontként határozta meg: 

a) a befogadást – a társadalmi felzárkózás támogatását, 

b) az esélyegyenlőség megteremtését, a nemzetiségi identitás erősítését, 

c) a fenntartható fejlődést – fenntartható növekedést, 

d) az értékmegőrzést és az intelligens növekedést. 

 

A fejlesztési források felhasználásának a Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepcióban rögzített alapelvei: 

a) nemzeti fejlesztési célok és prioritások érvényesítése,  

b) a közpénzfelhasználás közhasznot eredményezzen,  

c) partnerség és közösségi részvétel, 

d) foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, 

e) a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet állapotának és 

értékeinek megőrzése, javítása, 

f) a megtermelt értékek hasznosulása a helyi közösség javára, kedvezményezettség, 



 

g) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek és települések fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat meghatározott 

támogatási szabályok alapján indokolt felhasználni, 
h) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségekből és településekről benyújtott pályázatokat a pályázatok értékelése során a 

felzárkóztatás elősegítése érdekében indokolt előnyben részesíteni. 

A nemzeti jövőkép elérése érdekében az országgyűlési határozat négy hosszú távú, 2030-ig szóló 

átfogó fejlesztési célt jelölt ki: 

a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 

b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 

c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 

védelme, 

d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

 

Az ország jövőképe és fejlesztési célrendszere a Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepcióban. 

Az átfogó, közép- és hosszú távú célok megvalósulása érdekében specifikus és területi célkitűzések 

kerültek meghatározásra (V3. ábra): a célok a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden 

ágazatnak, térségi és helyi szereplőnek egyaránt szólnak, így Hódmezővásárhely MJV számára is 

láthatóvá teszik azokat a fejlesztési súlypontokat, amelyekre a középtávra fókuszált fejlesztési 

feladatok épülhetnek. 

A szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok: 

a) versenyképes, innovatív gazdaság, 

b) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, 

c) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, 

d) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,  

e) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,  

f) jó állam, szolgáltató állam és biztonság, 

g) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme. 



 

 

 

2. ábra: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszere 
Forrás: Nemzeti Fejlesztés 2030 1/2014. (I. 3.) OGY határozat 

Csongrád-Csanád megye pozicionálása a Nemzeti Fejlesztés 2030 dokumentumban 

A dél-alföldi régióban elhelyezkedő, hármas határzónával rendelkező megye az ország „délkeleti 
kapuja” a Balkán-félsziget országai és a közel-keleti térség felé. Határmentiségéből kifolyólag azonban 
viseli a perifériára szorultság hátrányait is. A megye gazdasági és társadalmi szempontból kettészakadt. 
Szeged nagyváros-térség növekvő népességével, gazdasági teljesítményével szemben a megye többi 
részét drámai mértékű népességcsökkenés, alacsony képzettségi és foglalkoztatási szint, igen gyenge 
gazdasági teljesítmény, jelentéktelen turisztikai ipar jellemzi. Térszerkezetét az egymástól távol fekvő 
települések, tanyás térségek jelentős aránya és magas szintű városodottság jellemzi. A folyók (Tisza, 
Körös, Maros) a megye átjárhatóságát és szomszédos térségekkel való kapcsolatát erőteljesen 
akadályozzák, egykori gazdasági jelentőségüket viszont teljesen elvesztették. A megye egyszerre kitett 
az árvíznek, a belvíznek, az aszálynak és a talajvízszint-süllyedés következményeinek. Az országban itt 
a legmagasabb a napsütéses órák száma, a megye területén található termálkincs jelentős megújuló 
energiapotenciált hordoz, az utóbbi a mezőgazdaságban és a turizmusban már jelenleg is 
nagymértékben hasznosul. Jelentős az egyetemi potenciál, kimagasló a K+F aránya, amely azonban 
szinte csak Szegedre koncentrálódik. Az ipar térszerkezete szintén erősen koncentrált, a jelentős ipari 
vállalkozások lényegében csak a megyeszékhelyen és a nagyobb városokban vannak jelen. A kertészet, 
az állattartás és az élelmiszeripar komoly termelési hagyományokkal rendelkezik. 



 

Fejlesztési irányok: 

• A hármas határ átjárhatóságának fejlesztése, a nagyvárosok-közti kapcsolatok (Szeged, 

Szabadka, Arad, Temesvár) infrastrukturális megteremtése, Szeged híd- és kapuszerepének 

újjáépítése. 

• Szeged intermodális logisztikai potenciáljának kihasználása, a hármas határ mentén határközi 

szabad vállalkozási övezet kialakítása. 

• Az Alföld középső részét (a megye északi határának városait) felfűző M44 gyorsforgalmi út 

kiépítése. 

• A folyók átjárhatóságának sűrítése és a meglévő kapcsolatok korszerűsítése révén (kis)városok 

összekapcsolása a megyén belül és a szomszédos (határon túli) megyékkel összefogva az Alföld 

sokpólusú vidéki térséggé fejlesztése érdekében. 

• Szomszéd városok közötti gazdaságfejlesztési kooperáció kialakítása. 

• Homokhátsági integrált környezetgazdálkodási és térségfejlesztési program megvalósítása 

Bács-Kiskun és Pest megyékkel összefogva. 

• A biotech-mezőgazdaság-élelmiszeripari klaszter nemzetközi versenyképességének javítása, 

az integrált vízgazdálkodáson alapuló kertészet, a tanyafejlesztés és a folyók menti komplex 

természetmegőrző tájgazdálkodás révén a mezőgazdasági foglalkoztatás radikális bővítése. 

• A megyének a geotermikus és a napenergia hazai kutatási, termelési és hasznosítási 

fellegvárává fejlesztése. 

• A megye legjelentősebb turisztikai vonzerőinek továbbfejlesztése mellett a három folyóban 

rejlő turisztikai lehetőség integrált, összehangolt, programozott fejlesztése, infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése a folyók által érintett hazai és határon túli megyékkel összefogva, 

a Duna Stratégia lehetőségeit is kihasználva. 

 

I.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 

Az OTrT. az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó 

szabályokat foglalja magában. 

Az ország területrendezési terve meghatározza az országos terület-felhasználás rendszerét, a 
települések térbeli rendjét, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli 
rendjét, és ezek összefüggéseit. 

 

Az országos területrendezési terv térképi melléklete, szerkezeti terve Hódmezővásárhelyre 
vonatkozóan: 

 

Jelmagyarázat: 

 
 
 

 



 

 
Jelmagyarázat: 
 

 

V6. ábra: OTrT Szerkezeti Tervlap kivonata 
Forrás: https://oeny.e-epites.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep 

 
− A település területének a települési térségen kívüli legnagyobb része a mezőgazdasági térség, 

kis része erdőgazdasági illetve vízgazdálkodási térség; 
 

Az OTrT szerkezeti tervlapja szerint Hódmezővásárhely területét érintő szerkezeti elemei a 
következők: 

 

− A közlekedéshálózat elemei: 45, 47, 430 és 452 sz. főutak 

− A környéki közúti kapcsolatot a 4418, a 4421, a 4414, a 4521 és a 44116 jelű országos 
mellékutak biztosítják. 

− a városon a MÁV 130 (Tiszatenyő-Hódmezővásárhelyi Népkert) és 135 (Szeged-Békéscsaba) 
számú vasútvonala halad keresztül 
 

Energetikai hálózatok: 

− 750 kV-os átviteli hálózati távvezeték (Szeged-Békéscsaba) 

− Meglévő földgázszállító vezeték (Szeged-Algyő-Békéscsaba-Méhkerék) 

− Tervezett földgázszállító vezeték (Rajka-Nagylak) 

 
A CsMTrT. Csongrád-Csanád megye Övezeti Tervét és az ezekre vonatkozó szabályokat 
foglalja magában. 
 

Csongrád Megye Szerkezeti Terve Hódmezővásárhelyre vonatkozóan: 
 

https://oeny.e-epites.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep


 

 

Jelmagyarázat: 

 

 
V7. ábra: CsMTrT kivonata (2020) 
Forrás: CsMTrT 

 
A CsMTrT - a készítésére vonatkozó tartalmi követelményeket rögzítő 218/2009. (X. 6.) 
Korm. rendelet előírásaival összhangban - térségi területfelhasználási kategóriákat alkalmaz. 
A CsMTrT szerkezeti terve az OTÉK szerinti kategóriáit összevontan, a megfelelő kiemelt 
térségi területfelhasználási kategóriák részeként tartalmazza.  
 

Országos Övezeti Terv tervlapjait az 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 3.sz. melléklet tartalmazza, melynek 
hódmezővásárhelyi érintettsége: 
  

http://gis.teir.hu/rendezes_pest_trt/


 

• 3/1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai folyosójának 
övezete és ökológiai hálózat pufferterületének övezet,- érintett 

• 3/2.melléklet: kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, - érintett 

• 3/3. melléklet: Erdők övezete,- érintett 

• 3/4 melléklet világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, - érintett 

• 3/5 melléklet honvédelmi és katonai célú terület övezete. – érintett 
 

A törvény térképei (hatályos: 2019.03.15-től) 

3/1. melléklet az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az 
ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

 

 

érinti 

2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek  
 
ökológiai hálózat magterületének övezete: 2018.CXXXIX 
tv.25.§ 
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: 
2018.CXXXIX tv.26.§ 

ökológiai hálózat pufferterületének övezete: 
2018.CXXXIX tv.27.§ 
 
 

 

3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

 
 

érinti 

2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek  
e)  
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: 
2018.CXXXIX tv.28.§  
 
 
f)  

3/3. melléklet: Erdők övezete 



 

 

 

érinti 

2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek  
g)  
erdők övezete: 2018.CXXXIX tv.29-30.§  
 
 
h)  

 

3/4. melléklet: Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett települések 

 

 

érinti 

2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek  
i)  
világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete által érintett települések: 2018.CXXXIX tv.31.§  
 
 
j) 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet 
k) Csúcsi Fazekasház 

 

l) 3/5. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 

m)  

 

érinti 

2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek  
 
honvédelmi és katonai célú terület övezete: 
2018.CXXXIX tv.32.§ 

 

A jó termőhelyi adottságú szántók övezetének, az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének, a 
tájképvédelmi terület övezetének, a vízminőség-védelmi terület övezetének, a rendszeresen 
belvízjárta terület övezetének tervlapjait, valamint az ásványi nyersanyagvagyon övezete által 
érintett településeket és a földtani veszélyforrás terület övezete által érintett településeket a 
területrendezésért felelős miniszter rendelete tartalmazza. 



 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. 
(VI.14.) MVM rendeletben (a továbbiakban: TTK) rögzített kiegészítő övezetek: 
 

• Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (TTK 1. melléklet) 

• Erdőtelepítésre javasolt terület övezete nem érinti Hódmezővásárhely területét (TTK 2. 
melléklet) 

• Tájképvédelmi terület övezete (TTK 3. melléklet) 

• Vízminőség-védelmi terület övezete (TTK 4. melléklet) 

• Nagyvízi meder övezete (TTK 5. melléklet) 

• VVT-tározók övezete nem érinti Hódmezővásárhely területét (TTK 6. melléklet) 

 

 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (TTK 1. melléklet) 

 

 
 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 
n) TTK 2. §  

o) (1) A településrendezési eszközök 
készítése során a  mezőgazdasági  terület  
területfelhasználási  egység  területét elsősorban – a 
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett – a 
jó termőhelyi adottságú szántók övezetén javasolt 
kijelölni  
p) (2) A jó termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (TTK 2. melléklet) 

 
 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 
q) TTK 3. §  
r) (1) A településrendezési eszközök 
készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban 
nem szereplő erdőterület területfelhasználási 
egységeket a településfejlesztési és településrendezési 
célokkal összhangban – a természeti és kulturális 
örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre 
javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni. 

 

Tájképvédelmi terület övezete (TTK 3. melléklet) 

https://mexa365-my.sharepoint.com/personal/merei_exante_hu/Documents/Asztal/ITS/Hódmezővásárhely/anyag/Hodmezovasarhely%20_FVS_TORZS_20220214.docx#bookmark0
https://mexa365-my.sharepoint.com/personal/merei_exante_hu/Documents/Asztal/ITS/Hódmezővásárhely/anyag/Hodmezovasarhely%20_FVS_TORZS_20220214.docx#bookmark0


 

 

 
 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 
s) TTK 4. §  

t) (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a 
megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg 
térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési 
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

u) (2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett 
területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba 
illesztés biztosítása érdekében – a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének 
hiányában – meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a 
területfelhasználás és az építés helyi rendjének 
egyedi szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi 
rendelet) a településképi követelményeket. 

v) (3) A tájképvédelmi terület övezetében 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 

w) (4)A tájképvédelmi terület övezetében a 
közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a 
tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető 
műszaki megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani. 

 

Vízminőség-védelmi terület övezete (TTK 4. melléklet) 

 

 
 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 
x) TTK 5.§ (1) A vízminőség-védelmi terület 
övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a 
szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a 
megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
y) (2) A vízminőség-védelmi terület 
övezetébe tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 
vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi 
szabályokat a helyi építési szabályzatban kell 
megállapítani. 
z) (3) A vízminőség-védelmi terület 
övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. 



 

 

  



 

Nagyvízi meder övezete (TTK 5. melléklet) 

 

 
 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 
aa) TTK 6. §  
bb) 1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki. 
cc) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési 
eszközökben, a jogszerűen kijelölt beépítésre szánt 
területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a 
vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet építési 
tevékenységet folytatni. 
dd) A településrendezési eszköz módosítása esetén a 
vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új 
beépítésre szánt területet kijelölni. 
ee)  

 

Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnökének 4/2020. (V.22.) önkormányzati rendelete Csongrád-
Csanád Megye Területrendezési Tervében az egyedileg meghatározott övezetek területi hatálya 
kiterjed a megye teljes közigazgatási területére, Hódmezővásárhelyre is. 
 
Csongrád-Csanád megye egyedileg meghatározott megyei övezetei és Hódmezővásárhely 
érintettsége: 

• Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. melléklet) 

• Rendszeresen belvízjárta területek övezete (3.10. melléklet) 

• Tanyás területek övezete (3.11. melléklet) 

• Nemzetközi hármashatár menti városhálózati csomóponttérség övezete (3.12. melléklet) 

• Térszerkezeti szempontból jelentős térszervező települések övezete (3.13. melléklet) 

• Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási övezetek (3.14. melléklet) 

• Hagyományos gyümölcstermesztési térség övezete nem érinti Hódmezővásárhely területét 
(3.15. melléklet) 

• Szőlőtermőhelyi kataszteri I. és II. osztályú terület övezete (3.16. melléklet) 
 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. 
melléklet) 

 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 
8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 

településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

ff) (2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a 
településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy 
övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem 
lehetetleníti el. 

 

Rendszeresen belvízjárta területek 
övezete (3.10. melléklet) érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 

9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület 



 

 

 

 

övezetében új beépítésre szánt terület 
csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
működési területével érintett vízügyi 
igazgatási szerv a településrendezési 
eszközök egyeztetési eljárása során adott 
véleményében hozzájárul. 

gg) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó 
települések településrendezési eszközeiben a 
rendszeresen belvízjárta terület övezet területén az (1) 
bekezdésben foglalt előírások mellett a következő 
előírások alkalmazandók: 

a) településrendezési eszközökben a 
természetvédelmi szempontokkal 
összhangban kell szabályozni a régészeti 
lelőhelyek leletmentését és bemutatását 
lehetővé tevő építmény, a horgászturizmust 
szolgáló esőbeálló jellegű építmény, 
továbbá a legkevesebb 5 ha területű rét 
vagy legelő művelésű ágú telken a 
legeltetést biztosító, állatállomány 
szállásául szolgáló hagyományos 
istállóépület, valamint a strand 
működtetéséhez szükséges építmény 
elhelyezésének a feltételeit, 

b) az a) pontban fel nem sorolt építmény a 
helyi építési szabályzatnak megfelelően, a 
vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával 
építhető vagy bővíthető;  

c) új vegyszertároló, üzemanyagtöltő állomás, 
hulladékkezelő létesítmény, valamint 
szennyvízürítő nem létesíthető. 

 

Tanyás területek övezete (3.11. 
melléklet) 

 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

9. § § (1) A megyei területrendezési tervben 
a tanyás területek övezete azon 
járásokban jelölhető ki, ahol a kijelölést 
megelőző legutóbbi népszámlálás alapján 
a mezőgazdasági jellegű külterületen élő 
népesség aránya az összes 
lakónépességhez viszonyítva az országos 
átlag fölött van. 

(2) A tanyás területek övezetével 
érintett területre a tájfenntartó 
tanyai gazdálkodás és életmód 
fennmaradásának elősegítése, 
valamint a tanyás településszerkezet 
és tájkarakter megőrzése érdekében 
meg kell határozni 

a) a településrendezési 
eszközökben a 
területfelhasználás és az építés 
helyi rendjének egyedi 
szabályait, 

b) az a) pont szerinti egyedi 
szabályokkal érintett területre a 
településképi rendeletben a 
településképi követelményeket. 



 

 

Nemzetközi hármashatár menti 
városhálózati csomóponttérség övezete 
(3.12. melléklet) 

 

 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 
hh) 6. § (1) A közép-európai viszonylatban is 
jelentős várossűrűsödés kohézióját, 
együttműködését, valamint nemzetközi súlyát a 
hármashatár mentén az Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióban (a továbbiakban: 
OFTK) meghatározott térségi és települési szintű 
közlekedési elemek, a gazdaság, a területfelhasználás 
rendszerének, valamint a zöldinfrastruktúra 
összekapcsolásával és összhangjával kell biztosítani a 
településfejlesztési koncepcióban, az integrált 
településfejlesztési stratégiában és a 
településszerkezeti tervben. 
ii) (2) Megalapozó vizsgálatok 
településhálózati összefüggések fejezetében a 
meglévő nemzetközi kapcsolatokat figyelembe véve 
vizsgálni kell a település, vagy településcsoport szerb 
és román határon átnyúló együttműködéseinek 
jelenlegi helyzetét. 
jj) (3) A településfejlesztési koncepció 
jövőképének és célrendszerének kidolgozásakor meg 
kell határozni a határon átnyúló együttműködés 
lehetőségeit, irányait és követelményeit. 
kk) (4) A megyei területfejlesztési koncepcióban 
és a településfejlesztési dokumentumokban 
meghatározott nemzetközi kapcsolatokban 
megvalósítandó fejlesztésekhez tartozó 
területigényeket a településrendezési tervekben 
vizsgálni kell és azokat a szomszédos településekkel 
összehangoltan, megfelelő szabályozással kell 
biztosítani. 

 

Térszerkezeti szempontból jelentős 
térszervező települések övezete (3.13. 
melléklet) 

 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 
ll) 7. § (1) A térszerkezeti szempontból jelentős 
térszervező települések övezetébe tartozó település a 
településhálózatra gyakorolt hatásának mértékétől 
függően regionális jelentőségű térszervező város, 
térségi jelentőségű térszervező város, vagy egyéb 
térszervező település lehet a 3.13 melléklet szerint. 
mm) (2) A regionális és térségi jelentőségű 
térszervező városok esetében azok térszervező 
szerepének erősítése, a települési térség minőségi 
fejlesztése érdekében 
nn) a) a településfejlesztési koncepció és 
integrált településfejlesztési stratégia készítése során 
a térszervező szerepre figyelemmel kell a jövőképet 
és célrendszert kidolgozni; 
oo) b) a településrendezési eszközökben nem 
jelölhető ki új falusias lakóterület, kivéve, ha a 
kijelölés meglévő falusias lakóterülethez csatlakozik, 
pp) c) a településrendezési eszközök 
készítésekor előnyben kell részesíteni a települési 
térségen belül az intenzívebb területfelhasználási 
egységek kijelölését 
qq) 8. § (1) Szeged, Hódmezővásárhely és Makó 
„Háromváros” infrastruktúrafejlesztéseit és 
területkínálatát az integrált településfejlesztési 
stratégiákban kell összehangolni, mely során a 



 

 

szinergiát erősíteni, a túlkínálatot mérsékelni kell. 
rr) 9. § (1) A térszerkezeti szempontból jelentős 
térszervező települések övezetében a települési 
térségben lévő jogszabály szerint lehatárolt 
barnamezős terület újrahasznosítása, fejlesztése 
érdekében olyan területfelhasználási egységet kell 
kijelölni, mely elősegíti annak integrálódását a 
kialakult településszövetbe, összhangban van a 
szomszédos területek terület-felhasználásával és 
elősegíti a térszervező szerep erősödését. 

 

Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási 
övezetek (3.14. melléklet) 

 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 

a) 11. § (1) Az alábbi mezőgazdasági és 
tájgazdálkodási övezetek területének 
határát a településrendezési 

b) eszközök készítésekor pontosítani kell: 
c) a) nagytáblás, intenzív termőtáj övezete, 
d) b) jó természetességi állapotú mezőgazdasági 
terület övezete, 
e) c) homokhátsági vegyes tájgazdálkodási 
terület övezete, 
f) d) ártéri komplex tájgazdálkodás övezete. 
g) (2) Mezőgazdasági és tájgazdálkodási 
övezetekben meglévő mezőgazdasági major, 
valamint ahhoz közvetlenül kapcsolódó terület, 
helyhez kötött beruházásként, különleges 
beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területként 
kijelölhető. 
h) (3) Amennyiben a térségi szerkezeti terv nem 
vízgazdálkodási térségként jelöli, az övezetek 
területén lévő 1 ha feletti, egybefüggő nádas 
művelési ágú alrészleteket, ex-lege védett lápokat 
és szikes tavakat természetközeli terület 
területfelhasználásba kell besorolni. 
i) (4) Az övezetek területén lévő gyepterületek 
csak olyan korlátozott használatú mezőgazdasági 
terület területfelhasználási egységbe sorolhatók, 
melyek a gyepterületek fenntartását, kutatását és 
bemutatását szolgálják. 
j) (5) Az övezetek területén lévő vizes élőhelyek 
csak olyan területfelhasználásba sorolhatók, 
melyek azok fenntartását vagy élőhely-
rekonstrukcióját biztosítják. 

 

Szőlőtermőhelyi kataszteri I. és II. osztályú 
terület övezete (3.16. melléklet) 

 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 

k) 17. § (1) A szőlő termőhelyi kataszteri I. és 
II. osztályú terület övezete területével 
érintett borvidéki településen az integrált 
településfejlesztési stratégiát és a 
településfejlesztési koncepciót a Csongrádi 
borvidék hagyományaira is figyelemmel 
kell kidolgozni. 

l) (2) Az övezet területével érintett település 
településrendezési eszközeinek készítésekor a 
szőlőtermesztést támogató szabályozási eszközök 
kidolgozása szükséges, a helyi gazdálkodási 
hagyományokkal összhangban. 
m) (3) Szőlő termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú 
terület övezetével érintett ingatlanokon 
különleges mezőgazdasági üzemi terület csak 



 

 
szőlőtermesztésre, –tárolásra és –feldolgozásra 
szolgálhat. 

 

I.4 A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott 
település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

 
Hódmezővásárhely szomszédos települései: 

 

• É-i: Derekegyház 

• ÉK-i: Székkutas 

• K-i: Békéssámson 

• DK-i: Óföldeák, 

Földeák, Makó 

• D-i: Maroslele 

• DNy-i: Algyő 

• Ny-i: Sándorfalva, 

Dóc 

• ÉNy-i: Mindszent, 

Mártély 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V8. ábra: Hódmezővásárhely szomszédos települései 
Forrás: saját szerkesztés 

 



 

 

Mindszent 

Védelmi és gazdasági erdő mentén érintkezik 
Hódmezővásárhellyel (Tisza-árterület). Beépítésre szánt 
terület nincs, beruházás nem várható. 

 
 

 

 

Derekegyház 

 

 

Székkutas 

Általános mezőgazdasági területek mentén érintkezik a két 
település közigazgatási területe. A területen több országos 
jelentőségű régészeti lelőhelyek találhatók. A Modern 
Városok Program keretében útfelújítások, útépítések 
érintették a területet (Csomorkányi u., Rárósi u., 
Tompaháti u.). 

 



 

 

Békéssámson 

 

 

Makó 

Általános mezőgazdasági területek mentén érintkezik a két 
település közigazgatási területe. A területen kevés számú 
országos jelentőségű régészeti lelőhely található. A 
beépítésre nem szánt területen beruházás nem várható. 

 

 

Földeák 

Általános mezőgazdasági területek mentén érintkezik a két 
település közigazgatási területe. A területen kevés számú 
országos jelentőségű régészeti lelőhely található. A 
területen nagynyomású gázvezeték halad keresztül. A 
beépítésre nem szánt területen beruházás nem várható. A 
430 sz. főút mentén Hódmezővásárhely területén tanyák 
találhatók. Szintén az út mentén felszik Szikáncs 
településrész, valamint Csókási pusztán a Hódagro 
Mezőgazdasági Zrt. telephelye. A területet érintette a 
Modern Városok Program keretében megvalósult 
Hódmezővásárhely-Földeák kerékpárút építése. 



 

 

 

Óföldeák 

Általános mezőgazdasági területek mentén érintkezik a két 
település közigazgatási területe. A területen kevés számú 
országos jelentőségű régészeti lelőhely és 
természetvédelmi terület található. A területen 
nagynyomású gázvezeték halad keresztül. A beépítésre 
nem szánt területen beruházás nem várható. 

 

 

Maroslele 

Általános mezőgazdasági területek és különleges 
beépítésre nem szánt területek mentén érintkezik a két 
település közigazgatási területe. A területen jelentős számú 
országos jelentőségű régészeti lelőhely és 
természetvédelmi terület található. A területen elektromos 
hálózat nyomvonala húzódik. A területen nagynyomású 
gázvezeték halad keresztül. A beépítésre nem szánt 
területen beruházás nem várható. 

 



 

 

Algyő 

Kisparcellás, kisparcellás mezőgazdasági területek, 
zöldterület, és egyéb ipari gazdasági terület (állattartó 
telep) található a két település közigazgatási határán. 
Hódmezővásárhelyen jelentős környezeti hatással bíró 
ipari gazdasági terület található (Naturex Kft.). A területen 
elektromos hálózat, illetve nagy-középnyomású gázvezeték 
nyomvonalai húzódnak. 

 
 

 
 



 

 
 

Sándorfalva 

A két település közigazgatási határán vízgazdálkodási és 
védelmi erdőterületek találhatók. Natura 2000 különleges 
madárvédelmi terület és ökoháló összevont folyó területe 
is érinti. Beépítésre nem szánt terület. 

 

 
 

 

Dóc 

A két település közigazgatási határán vízgazdálkodási 
terület (Tisza-árterület) található. Natura 2000 
természetmegőrzési terület található a területen. 
Beépítésre nem szánt terület. 

 



 

 

 

Mártély 

A két település közigazgatási határán általános 
mezőgazdasági területek, természetvédelmi területek, 
védelmi erdőterületek és általános vízgazdálkodási 
területek találhatók. Nagy-középnyomású gázvezeték 
nyomvonala halad át a határon. A határon öntöző és belvízi 
szivattyútelep, átemelő található. Beépítésre nem szánt 
terület. 

  



 

1.7. A település társadalma 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
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Hódmezővásárhelyen évről évre csökken a népesség, amelyet egyaránt idéz elő a negatív vándorlási 

egyenleg, valamint az egyre öregedő népességi tendencia. 20 év alatt mintegy 10,4%-kal csökken a 

város lakóinak száma, 2000 és 2020 között mindössze egy olyan év volt (2005), amikor magasabb volt 

a népesség az előző évhez képest.  

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
 

Az öregedési index egy olyan mérőszám, amely segít a népesség öregedési tendenciáinak 

vizsgálatában. Magyarország népessége sok másik európai országéhoz hasonlóan egyre jobban 

elöregedik. Az öregedési index alapján 2014-ben 100 gyermekre (15 év alattiak) 124 időskorú (legalább 

65 éves) jutott, öt évvel később 2019-ben azonban ez a szám már 137 volt. Csongrád-Csanád megyében 

az országos szinthez képest erőteljesebb az elöregedés szintje: a megyében 2019-ben 100 gyermekre 

158 időskorú jutott. Hódmezővásárhelyen ugyan lassabb az elöregedés üteme, az így is rosszabb az 

országos átlagnál: 2019-ben 100 gyermekre 149 idős ember jutott, vagyis az idősek közel másfélszer 

annyian vannak, mint a gyermekek. 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

A népesség elöregedését a fenti ábrán látható arányok is jól szemléltetik. 2020-ban a 18 év alatti 

korcsoportok a lakosság mindössze 17%-át tette ki, míg a 60 év felettiek a lakosság 28%-át jelentették.  

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
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A lakosságcsökkenés egy másik fontos komponense az elvándorlás nagysága. Az elmúlt évtizedekben 

Hódmezővásárhelyen jellemzően meghaladta az elvándorlók száma városba beköltözőkét, vagyis a 

város vándorlási egyenlege évről évre negatív. A 2019-es évben a hivatalos statisztikák szerint 811 fő 

hagyta el Hódmezővásárhelyet, ami 75 fővel haladta meg az odavándorlók számát.  

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

A fenti ábra Hódmezővásárhely lakosságának, legmagasabb iskolai végzettsége szerinti megoszlását 

szemlélteti a 2011-es népszámlálási adatok alapján. A népesség iskolázottságáról a népszámlálások 

tudnak pontos információt szolgáltatni. Mivel a 2021-es népszámlálás a COVID-19 járvány miatt csak 

később kerül megtartásra, így a legfrissebb adatoknak a 2011-es népszámlálás adatai számítanak a 

témában. A legnagyobb csoportot az érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők 

teszik ki, 29%-kal. A felsőfokú végzettséget szerzett lakosság aránya 13% volt. Hódmezővásárhelyen 2 

felsőoktatási intézmény működik: a Budapesti Metropolitan Egyetem Hódmezővásárhelyi Regionális 

Tudásközpontja, valamint, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara. Felsőoktatási 

intézménynek ugyanakkor nincsen székhelye a városban. Ez alapján a legalább 15 éves korúak körében 

5,7% volt azok aránya, akik nem rendelkeztek általános iskolai végzettséggel sem. Mivel a tíz évvel 

korábbi, 2001-es népszámláláson 8,3% volt ugyanez az arány, így elmondható, hogy javult az 

iskolázottság ez idő alatt. 

A város lakóinak nemzetiségi kötődéséről a népszámlálások tudnak pontos adatokkal szolgálni. A 2011-

es népszámlálás szerint a város legnagyobb nemzetiségi kisebbségei a következőek: bolgár (0,1%); 

cigány (0,9%) és német (0,5%). 

Foglalkoztatás 

Az alábbi ábra különböző szinteken szemlélteti az 1000 főre jutó álláskeresők számának alakulását a 

2000 és 2020 közötti időszakban.  
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
 

Az ábrán jól látható, hogy valamennyi vizsgált szinten, országos, megyei járási és települési szinten is, 

az az Európát főként 2009-től gazdasági világválság idején volt a legmagasabb az álláskeresők aránya, 

ekkor ráadásul Hódmezővásárhelyen arányuk az országos szintet is meghaladta, 1000 lakosra 68 

álláskereső jutott. A 2012-es évet követően az álláskeresők aránya folyamatosan csökkenni kezdett, 

azonban már a COVID-19 járvány megérkezését megelőzően 2017-2018 között stagnálni kezdett 2019-

től lassú növekedésnek indult, ezúttal azonban jóval elmaradt az országos átlagtól. 2020-ban 1000 

hódmezővásárhelyi lakosra 15 álláskereső jutott.  

Az álláskeresők az aktív korúnak számító 15-64 éves lakosságnak viszonylag alacsony hányadát teszik 

ki, sőt ez az arány 2015 és 2019 között egyre csökkent, annak ellenére, hogy az aktív korú népesség 

száma szintén egyre alacsonyabb volt. Míg 2015-ben 29 674 aktív korú lakosra 1105 álláskereső jutott 

(4%), addig 2019-ben 27 788 aktív korú lakosra már csak 575 álláskereső jutott (2%). 

A nyilvántartott álláskeresők aránya 2013 és 2017 között folyamatosan és nagy ütemben csökkent: 

2013-ban 1611 fő, míg 2017-ben már csak 617 fő volt, vagyis 5 év alatt mintegy 62%-kal csökkent. Ezzel 

szemben az iskolázottság jelentősége továbbra is megmaradt. 2017-ben az álláskeresők 27%-ának 

legmagasabb iskolai végzettsége a 8 évfolyamos általános iskolai végzettség volt. Korábban 2013-ban 

a 8 általános végzettségűek aránya hasonlóan alakult (30%) holott az álláskeresők száma több mint 

kétszerese volt a 2017-es későbbi értéknek. Elmondható tehát, hogy Hódmezővásárhelyen is erős 

összefüggés van az alacsony iskolázottág és a munkanélküliség között. 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
 

A fenti ábra a hódmezővásárhelyi álláskeresők nemek szerinti megoszlását szemlélteti. Az adatok 

alapján Hódmezővásárhelyen az álláskeresők többsége rendszerint nő. 2020-ra az álláskeresők száma 

jelentősen csökkent a 2010-es adatokhoz képest. A csökkenés hasonlóan hatott a két nemre, arányuk 

nem változott jelentősen.  

 

Forrás: https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu 

 
Az önkormányzatok egyik eszköze a mélyszegénységben élők helyzetének javítására a közmunka 

lehetőségének biztosítása. Hódmezővásárhelyen a 2013 és 2020 közötti időszakban 2014-ben volt a 

legmagasabb a közfoglalkoztatottak száma, ekkor 807 ember vett részt a közfoglalkoztatásban, ami a 
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város aktív korú népességének mintegy 2,63%-ának felelt meg. Az utóbbi években a közfoglalkoztatási 

mutató lényegesen alacsonyabb volt, 2020-ban mindössze 249 fő (0,89%) végzett közmunkát.  

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

A fenti ábra az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelmet ábrázolja Hódmezővásárhelyen és a környező 

járásközpontokban. 2019-ben Makón, Orosházán, Szentesen és Szegeden is meghaladta az egy főre 

jutó nettó belföldi jövedelem a hódmezővásárhelyi értéket. A legmarkánsabb különbség 

Hódmezővásárhely és Szeged között van: egy szegedi lakos számára közel 186 ezer forinttal több nettó 

jövedelem jut, mint egy hódmezővásárhelyire.   

Hódmezővásárhelyen problémát jelent a munkaerő helyben tartása. Sok más alföldi településhez 

hasonlóan jellemző, hogy a fiatalok már egész korán, az iskola elvégzése után elhagyják a várost a jobb 

lehetőségek reményében. A városban maradó munkaerő esetében is kedvezőtlen tendenciák 

figyelhetőek meg. A korábbi, 2014-2020-as időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégia 

megalkotásakor az ingázásról még csupán a 2001-es népszámlálás adatai álltak rendelkezésre. A 

Stratégia 2021-es felülvizsgálatának idejére már elérhetőek ugyan a 2011-es népszámlálás ingázási 

adatai, mivel azonban 10 éves adatokról van szó, érdemes ezeket is fenntartással kezelni. A tendencia 

ugyanakkor arról árulkodik, hogy Hódmezővásárhelyről egyre nagyobb arányban nő a dolgozni eljárók 

aránya: míg 2001-ben a hódmezővásárhelyi foglalkoztatottak 10,1%-a volt ingázó, addig 2011-re már 

15,1%. Vélhetően ez az arány nőtt a későbbi években, ez azonban csak egy újabb népszámlálást 

követően fog bebizonyosodni. A fiatalok jelentős része az iskola elvégzését követően elhagyja 

Hódmezővásárhelyet, más városokba, vagy akár külföldre költöznek. Szeged közelsége szintén 

kedvezőtlen hatással van, elszívja a munkaerőt.  
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma a fenti ábrán vizsgált időszakban 

2010-ben érte el a legmagasabb számot, ekkor Hódmezővásárhelyen 691 fő részesült ilyen jellegű 

támogatásban. Ez a magas érték vélhetően a gazdasági válság hatása volt. A foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesítettek száma, az álláskereső számára vonatkozó tendenciákhoz 

hasonlóan 2012-től kezdve fokozatosan csökkent, 2020-ra átlagosan havi 67,75 főnek ítélték meg a 

támogatást. 

Helyi identitás 

Hódmezővásárhely városi identitását számos történelmi, kulturális és vallási tényező erősíti. A kultúra 

mind a város szellemi, mind infrastrukturális fejlődésének meghatározó eleme volt. A kulturális 

örökségek meghatározták a város múltját, ugyanakkor egy stabil alapként szolgálhatnak, amelyre a 

város építhet a jövőbeni fejlődéshez is. Hódmezővásárhelyen az 1870-es évektől, az első iskolák 

megjelenésétől indult meg az a szellemi fejlődés, amely a város kulturális örökségeiben is tovább él. Az 

egyre műveltebb népesség körében nagy népszerűségnek örvendtek az olvasókörök, amelyek közül az 

elsőt, az Iparos Olvasó Egyletet 1866-ban alapították. Az olvasókörök mind a mai napig fontos részét 

képezik Hódmezővásárhely kulturális életének. Bár az olvasókörök fenntartása az utánpótlási 

problémák miatt nehéz, még mindig itt található az országban a legtöbb ilyen szervezet, valamint itt 

működik az Olvasókörök Szövetsége is, amely tagságát az ország számos pontján, illetve az 

országhatáron túl működő olvasókörök képezik. A kor szellemi életét dicséri, hogy Ady Endre 1910-ben 

A Jövendő nevű helyi folyóirat szerkesztőjének írt levelében a várost a „magyar intellektuális 

forradalom új sánc-helyének” nevezte, és egyúttal egy új, pozitívabb értelmet adott a korábban 

pejoratív „paraszt Párizs” jelzőnek.  

A városi identitás egyik másik meghatározó elemét a mezőgazdaság jelenti, amely mindig is fontos 

szerepet játszott a mezőváros életében. Hódmezővásárhely ma az ország második legnagyobb 

közigazgatási területtel rendelkező városa. Ebben nagy szerepe van a város különleges 

településszerkezetének, a határig kiterjedő tanyarendszernek, a Tanyavilágnak. A korábban jelentős 

állattenyésztés mellett egyre meghatározóbbá vált a búzatermesztés, amelyhez a város termőföldi 

adottságai kiválóan alkalmasak voltak.  A tanyák mellett a város jellegzetes építészeti örökségét jelentik 

445,83

691

67,75

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

2015.
év

2016.
év

2017.
év

2018.
év

2019.
év

2020.
év

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek havi átlagos száma (fő) 



 

a belterületen található téglaházak, de akad több olyan építészeti nevezetesség is, amelyre nem csak 

a helyiek lehetnek büszkék, de az idelátogatókat is érdekelheti (pl. Fekete Sas, kőfal, városháza, 

zsinagóga). 

Hódmezővásárhelyen régre visszanyúló hagyománya van a kerámiaiparnak. A hódmezővásárhelyi 

kerámiaedények igen változatosak, még a városrészek között is eltérő hagyományok, mintázatok 

voltak. A népi fazekasságot lényegesen kevesebben művelik ma mint egykor, mindazonáltal továbbra 

is része a vásárhelyi identitásnak, és lehet rá építeni. A történelem nagyrészében főként mezőgazdasági 

termelés által jellemzett városban ugyan jelen volt a könnyűipar, a nehézipar csak a szocializmus alatt, 

az 1960-as évek végére jelent meg. Az ekkor létrejött nagyüzemek a könnyűiparhoz, a gépgyártáshoz, 

valamint az élelmiszeriparhoz kapcsolódtak.  

A vallási felekezetek, egyházak fontos szerepet játszhatnak az erkölcsi nevelésben és a 

közösségépítésben. A város vallási megoszlásáról a 2011-es népszámlálás adatai nyújtják a legfrissebb 

adatokat. Eszerint a város lakosságának több mint fele (51,4%) római katolikus, 39,8% református. Bár 

mára a lakosság mindössze 0,1%-át teszik ki az izraeliták, a második világháborút megelőzően a 

zsidóság fontos részét képezte Hódmezővásárhely társadalmának. A holokauszt során számos 

kereskedő és iparos zsidót hurcoltak el a városból, és ezzel a városban egy elitváltás ment végbe. 

A helyi közösség és identitás megerősítése a Gazdasági Program 7. specifikus céljaként szerepel. A cél 

megvalósításához olyan intézkedések szükségesek, amelyek segítenek megóvni a „vásárhelyiséget” és 

azt a lokálpatriotizmust, ami jellemzi a város lakóit és az ideérkezők számára is imponálóan hat. A 

hódmezővásárhelyi identitás megőrzése és megerősítése komplex feladat, ugyanúgy részét képezi az 

épített örökség megóvása és felújítása, mint a kulturális élet fellendítése, olyan kulturális események 

létrehozása, amellyel nemzetközileg is elismert művészi, egyházi és világi szereplők érkeznek. 

Civil szervezetek 

Hódmezővásárhelyen 2019-ben hivatalosan mintegy 226 civil szervezet működött, ami azt jelentette, 

hogy az ezer főre jutó civil szervezetek száma 5,08 db volt. Ez némileg elmarad az országos szintű 5,36 

és a megyei szintű 5,64 darab szervezettől. Ugyan a város meglehetősen színes civil élettel rendelkezik, 

a szervezeteknek számos nehézséggel kell megküzdeniük az elkövetkező időszakban. Bár a városban 

226 civil szervezet van bejegyezve, a ténylegesen aktív szervezetek száma ennél vélhetően lényegesen 

kevesebb, 40-60 darabra tehető.  

A civil szervezetek fennmaradásának kétségessége elsősorban két okra vezethető vissza: egyfelől a 

források biztosításának nehézségeire, másfelől a megfelelő utánpótlás hiányára. A város civil 

szervezetei elsősorban kisebb támogatásokból, tagdíjakból kénytelenek gazdálkodni, ez azonban 

sokszor csak a fennmaradásuk biztosításához elég, fejlesztésekhez kevés a forrás. A civil szervezetek 

számára támogatást nyújthatnak egyes pályázati lehetőségek, gyakoriak azonban a vesztes pályázatok 

a város civil szervezeteinek életében. Az utánpótlás nehézségeit elsősorban a generációk közötti 

szakadék, a változó szokások okozzák. Az olyan civil szervezetekben, mint a városi olvasókörök, vagy a 

népdalkörök meglehetősen magas az átlagéletkor. A civil szervezetek és különösen a hagyományőrző 

kezdeményezések képtelenek érdemben megszólítani a fiatalabb generációkat.  

Mélyszegénységben élők 

A mélyszegénység komplex jelenség, amelyet főként társadalmi és kulturális hátrányok, a nem 

megfelelő iskolázottság és a munkaerőpiaci környezet kedvezőtlen alakulása idéz elő. A 

mélyszegénységben élők tartósan a létminimum alatt élnek, rendkívül alacsony jövedelmük jelentős 

részét szociális támogatások teszik ki, önerőből szinte képtelenek kijutni nehéz helyzetükből. A 

mélyszegénységben élők körében jelentős az aluliskolázott személyek, a megváltozott 



 

munkaképességűek és a romák aránya. A mélyszegénységben élők a fenti okok miatt jellemzően 

lényegesen nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, így fontos, hogy ezek az emberek 

megkapják a megfelelő segítséget. A helyi önkormányzat a közfoglalkoztatás szervezésével, a helyi 

foglalkoztatási viszonyok folyamatos figyelemmel kísérésével, az állami foglalkoztatási szerv 

támogatásával és a foglalkoztatáspolitikai szempontoknak a döntéshozatalba történő integrálásával 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a város lakosai számára jobb munkaerőpiaci lehetőségek álljanak 

rendelkezésére.  

Hódmezővásárhely szerencsés olyan szempontból, hogy a városban nincsen szegregátum. Ennek 

ellenére vannak olyan rétegek, családok akik rendszeresen segítségre szorulnak és akik helyzetén a 

városnak segítenie kell. Körülbelül 300 ilyen családról lehet szó a városban. Bár a KSH módszertana 

szerint szegregációs terület nincsen a városban, leszakadó, segítségre szoruló rétegek által lakott 

területnek lehet tekinteni a Bibó Lajos utca, Dobó Katalin utca, Janáky István utca, a Szabadság tér és 

a Gólya utca környékét.  

A korábbi városi tapasztalatok azt mutatták, hogy bár számos felzárkóztató szociális program valósult 

meg, ezek még ha rövid távon sikeresek is voltak, hosszú távon, a projektek befejeztével nem tudtak 

tartós eredményt felmutatni. Épp ezért a jövőben különös figyelmet kell szentelni az ilyen jellegű 

programok fenntarthatóságára. Hódmezővásárhelyen működik jó gyakorlat a felzárkóztatásra. A 

PETRA modellprogram egy olyan társadalmi integrációt erősítő kezdeményezés, amelynek első évében 

50, 2021-ben  80 család került bevonásra. A program során nem csupán a gyermekek, de a szülők is 

kapnak feladatokat, a program a legkisebb korosztálytól kezdve várja résztvevőit. A program számos 

területen teszi lehetővé a résztvevők fejlődését, a korszerű egészséges életmód gyakorlataitól, a 

preventiv családtervezés népszerűsítéséig, de már a bölcsődés, óvodás korosztály érési-fejlődési 

mutatóinak javításán is dolgozik. A képzéseket oktatási szakemberek vezénylik, de a gyermekek 

számára kiképzett mentorok állnak rendelkezésre, akik egyéni tanulási folyamataikat kísérik 

figyelemmel, segítik.   

1.8. A település humán infrastruktúrája 

Bölcsőde 

Hódmezővásárhelyen 2 bölcsőde üzemel, az Oldalkosár utcai Bölcsőde és a Kertvárosi Bölcsőde. A két 

bölcsőde egyaránt az Egyesített Bölcsődei Intézmény fenntartásában van. A két bölcsődében összesen 

270 darab férőhely van, amit meghalad a 2020-ban beíratott gyermekek száma, a bölcsődék 

kihasználtsága teljes.  Kialakítás alatt van a Teleki utcán egy új 26 férőhelyes bölcsőde. 

Óvoda 

A KSH adatai alapján Hódmezővásárhelyen 2020-ban 1658 darab óvodai férőhelyre 1470 óvodába beírt 

gyermek jutott. A városban széles az óvodaválasztási lehetőségek köre, a városban önkormányzati, 

egyházi és magánóvodák is megtalálhatóak. 2020-ban az óvodai feladatellátási helyek száma 19 db 

volt. Az egykor külön üzemelő önkormányzati óvodák, 2013 óta a Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Önkormányzat Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda (HEO) intézményen belül működnek együtt.  

A HEO-hoz 4 tagintézmény (Magvető utcai-, Oldalkosár utcai-, Nádor utcai, Pál utcai tagintézmény) 2-

2 telephelye tartozik. A HEO tagintézményei egymás erősségeit kihasználva dolgoznak együtt, hogy a 

gyermekek számára a lehető legjobb ellátást nyújtsák. Az egyházi óvodák között több felekezet 

intézménye is megtalálható: van katolikus, református és evangélikus fenntartású óvoda is. A 

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézményben szakképzett dolgozók végzik a szellemileg sérült gyermekek oktatását, nevelését.  



 

Általános iskola 

2020-ban 15 darab általános iskolai feladatellátási hely volt Hódmezővásárhelyen. Általános iskolai 

oktatás az alábbi intézményekben valósul meg:  

• Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola 

• Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 

• Hódmezővásárhelyi Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 

• Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola 

• Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 

• Németh László Gimnázium, Általános Iskola 

• Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola 

• Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola 

• Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola és Nádor Utcai Telephely 
 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

Az általános iskolai tanulók száma az elmúlt években némileg alacsonyabb volt, mint a 2010-es évek 

első felében. 2010 és 2020 között a legtöbb tanuló 2011-ben (3343 fő), a legkevesebb 2017-ben 

(3181 fő) vett részt a nappali oktatásban. 

Középfokú oktatás 

Hódmezővásárhelyen a középfokú oktatás 6 intézményben működik:  

Szakközépiskolák 

• Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

• Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

• Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 
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Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban



 

Gimnáziumok 

• Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 

• Németh László Gimnázium, Általános Iskola 

• Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 
 

A szakgimnáziumok és szakközépiskolák a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumhoz tartoznak. A 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 8 intézménnyel 4 városban működő szervezet, melynek célja 

a gyakorlatorientált és versenyképes tudás átadása. 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

A középfokú oktatásban résztvevők legnagyobb csoportját a gimnáziumi tanulók képezik, de a számok 

alapján népszerűek a technikumi képzések is. A szakképző iskolai tanulók száma viszonylag alacsony. A 

városban működő vállalkozások részéről magas igény mutatkozik a szakképzett munkaerő iránt, így a 

képzéseket is érdemes lenne a városnak ehhez igazítania.  

Felsőoktatás 

Hódmezővásárhelyen két felsőoktatási intézmény működik. A Szegedi Tudományegyetem 

Mezőgazdasági Karán mezőgazdasági mérnöki, vadgazdamérnöki, és vidékfejlesztési agrármérnöki 

alapképzésben, vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzésben, valamint Gyógy- és fűszernövények, 

mezőgazdasági, és ménesgazda felsőoktatási szakképzésben vehetnek részt a hallgatók. A SZTE 

Mezőgazdasági Kara mellett a Budapesti Metropolitan Egyetem Hódmezővásárhelyi Regionális 

Tudásközpontja is nyújt felsőoktatási képzéseket az érdeklődők számára. 

Egészségügy 

Hódmezővásárhelyen 23 háziorvosi körzet, 9 házi gyermekorvosi körzet található. Az egy fő házi- és 

házi gyermekorvosra jutó lakosok száma 2019-ben 1307,5 fő volt, ami kedvező az országos szinthez 

képest, ami ugyanebben az évben 1623,9 fő volt. Hódmezővásárhelyen 7 darab gyógyszertár működik. 
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Hódmezővásárhely kórháza, az egykori Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2013 óta a Csongrád-Csanád 

Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézet része. A hódmezővásárhelyi 

intézetben az alábbi járóbeteg szakrendelések érhetőek el: 

• Bőrgyógyászat 

• CT 

• CTG ambulancia 

• Diabetológia 

• Dietetikus tanácsadás (telefonon) 

• Endokrinológia 

• Fül-orr-gége 

• Kardiológia 

• Mammográfia 

• Nefrológia 

• Neurológia 

• Nőgyógyászati szakrendelés 

• Onkológiai gondozó 

• Pszichiátria 

• Pszichológia 

• Reumatológia 

• Röntgen 

• Sebészeti szakrendelés 

• Szemészeti szakrendelés 

• Traumatológiai szakrendelés 

• UH 

• Újszülött csípőszűrés 

• Urológia 

• Véralvadásgátló kezelés vérvétel 

• Vérvétel 
 

A városban a KSH legfrissebb, 2017-es adatai alapján az ezer lakosra jutó működő kórházi ágyak száma 

13,2 darab, ami jóval meghaladja az a megye járásközpontjaiban átlagosan 9,9 darab és az országos 

szinten jellemző 7 darab kórházi ágyat. 

A lakossági kérdőíves felmérés alapján az egyik legtöbbet hiányolt szakellátás a fogorvosi szakellátás, 

ami azonban nem jelenti azt, hogy a fogorvosi ellátás teljesen hiányozna a városból. 

Hódmezővásárhelyen 8 fogorvosi körzetben nyújtanak fogorvosi ellátást. 

  

Szociális ellátórendszer 

Hódmezővásárhely szociális ellátórendszerének központi intézménye a Kapcsolat Központ, amelynek 

fenntartója és működtetője a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás. 

A Kapcsolat Központhoz tartozó intézmények: 

Alapellátás Szakellátás 

1. Kagylóhéj Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
(Hódmezővásárhely) Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat (Hódmezővásárhely, Mártély, 
Mindszent, Székkutas) 

1. Kovács-Küry Időskorúak Otthona 



 

2. Csodaház Foglalkoztató Napközi 2. Időskorúak Otthona Mindszent 

3. Védőnői Szolgálat  

4. Egyesített Bölcsődei Intézmény  

5. Időskorúak Nappali Ellátása, 
Házi Segítségnyújtás Mindszent 

 

6. Székkutasi Egység 
- szociális étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- tanyagondnoki szolgálat 

 

 

További intézmények: 

• Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon (116 férőhelyes szociális bentlakásos otthon) 
 

A szociális ellátórendszer legfontosabb kedvezményezettjei a lakosság meghatározott csoportjai, 

amelyek kiemelt szempontok szerint (életkor, egészségi állapot stb.) szociálisan magasabb szintű 

ellátást igényelnek. 

A város bölcsődei ellátása kielégítőnek mondható, és a demográfiai trendek alapján nem várható 

hosszabb távon az intézményrendszer leterheltsége. 

Az egyik legmeghatározóbb feladat az időskorúak ellátása, akik száma fokozatosan növekszik 

(elöregedő népesség). Bentlakásos otthon, valamint nappali ellátás szolgáltatások érhetők el a 

városban. A kapacitások folyamatos felülvizsgálata, bővítése szükséges. 

A halmozottan sérült gyermekek ellátása két intézményben megoldott Hódmezővásárhelyen. A 

fogyatékkal élők számára a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató nyújt ellátást. 

Az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából fontos a tanodák és egyéb felzárkóztatást biztosító 

oktatási formák működésének elemzése.  



 

1.9. A település gazdasága 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

A fenti ábra a Hódmezővásárhelyen működő vállalkozások számát mutatja nemzetgazdasági ágazatok 

szerint. A legtöbb vállalat a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazathoz tartozik, ezek nagyrésze 

kiskereskedelemmel foglalkozik. A második legnagyobb csoportot a szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenységet folytató cégek alkotják, amelyek többsége jogi, számviteli, üzletviteli, építészmérnöki 

tevékenységet, műszaki vizsgálatot és elemzést folytat. Jelentős számban vannak jelen a városban 

továbbá az építőipari vállalatok is. A feldolgozóiparban jelentős szerepe van a fémfeldolgozásnak, az 

ipari gépek, berendezések üzembe helyezésének. 

Hódmezővásárhelyen az ipari tevékenységre szánt beépíthető területek lényegében elfogytak, ezek 

bővítésére a közel jövőben nincs terv. A városban két fontosabb ipari terület található. Az északi ipari 

park Béketelep mellett fekszik, lakóterület és jó minőségű termőföld határolja, így további bővítése 

nem, vagy csak nagy áldozatok árán oldható meg. A város dél-keleti részén fekvő ipari park számos 

vállalkozásnak ad otthont. A város településszerkezeti tervében is ez a dél-keleti terület szerepel 

hosszútávon fejleszthető ipari övezetként. Az ipari parkot 2020-ra mintegy 37 hektárral bővítették. Az 

új ipari területek nagyrészét 2021 elejére már lefoglalták, vagyis a gazdasági szereplők részéről 

mutatkozik igény arra, hogy Hódmezővásárhelyen folytassák tevékenységüket. A 2020-ban 

megalkotott településrendezési eszközök nem jelölnek ki további beépíthető területeket, ugyanakkor 

folyamatban van beruházási célterületek kijelölése. 

Hódmezővásárhely városvezetése tudatosan törekszik egy, a vállalkozások számára vonzó gazdasági 

környezet kialakítására. Ehhez olyan intézkedések járulnak hozzá, mint a korábban országos szinten is 

kiemelkedő mértékű építményadó csökkentése, az átláthatóság biztosítása, vagy a városi beszerzések 
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megnyitása a vállalkozások előtt. A legfontosabb szempont, hogy tiszta verseny legyen. A 

közbeszerzéseket olyanoknak kell nyerniük, akik ár-érték arányban a legjobb ajánlatot képesek 

nyújtani politikai hovatartozástól függetlenül.  

A zöldmezős beruházások szűkös lehetőségei mellett érdemes lehet nagyobb hangsúlyt fektetni a 

barnamezős beruházásokra. A város 2020-ban elkészült Gazdasági Programjában a vállalkozások 

fejlesztése az első specifikus célként szerepel. A cél jegyében a városban nem csak a zöldmezős, 

jellemzően ipari beruházók, hanem a szolgáltató, technológiai és K+F tevékenységet folytató kis- és 

középvállalkozások számára is kedvező feltételeket kell biztosítani. A városban, különösen a 

központibb városrészeken számos üresen álló, funkcióját veszített ingatlan áll kihasználatlanul, 

melyekben a városba vonzani kívánt kkv-k is folytathatnák a tevékenységüket a jövőben.  

A terület biztosítása és a gazdasági ösztönző intézkedések mellett a városnak törekednie kell arra, hogy 

úgy a vállalkozok és az önkormányzat közötti, mint a vállalkozások egymás közötti kommunikációja 

hatékonyabb legyen. Az együttműködéseket egyes digitális megoldások is segíthetik, ezek egyike 

például az a vállalkozásokról szóló adatbázis, amely hasznos információkkal szolgálhat a helyi 

vállalkozók számára. Egy ilyen adatbázis hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban tudatosuljon a gazdasági 

szereplők jelenléte, és ily módon jobb eséllyel valósuljanak meg a városon belüli együttműködések, 

például a távolabbról érkező alvállalkozók megbízása helyett.  

A város egyik fontos intézménye a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (HVSZ Zrt.). A 

HVSZ Zrt. számos terület működtetését látja el a város életében. A HVSZ felel a távhőszolgáltatásért, a 

helyi közlekedésért, a parkolásért és az ingatlankezelésért. A HVSZ ezen felül informatikai 

szolgáltatásokat is nyújt a lakosok és vállalkozások számára. Ilyen jellegű feladatok között üzemeltetési, 

karbantartási, fejlesztési munkálatok, szerver elhelyezés szerepel. A HVSZ ezenfelül 

internetszolgáltatást is nyújt, jelenleg több tíz kilométernyi optikai hálózatuk van, ez azonban 

bővíthető lenne akár több százra is. A hálózat bővítése versenyképesebbé és olcsóbbá tenné a helyi 

hálózat működését.  

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

Ingatlanok helyzete 

Hódmezővásárhelyen 613 olyan ingatlan van, amelynek részben vagy egészében az önkormányzat a 

tulajdonosa. A lakásgazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységek átszervezése részét képezi a város 

Gazdasági Programjának. Cél, hogy ügyfélközpontúbb, átláthatóbb és szakszerű szolgáltatást 

nyújtsanak ezen a téren is a város lakosainak. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelését 

a HVSZ végzi. A HVSZ kezeli a szociális alapon bérbe vehető lakások, a piaci alapon bérbevehető 

lakások, az egyéb, nem lakáscélú ingatlanok, valamint a Bajcsy-Zsilinszky 70. alatt bérelhető irodák és 

tároló helyiségek kiadását. A szociális bérlakásokat pályázati úton lehet kivenni. A pályázatokat a 

Lakásügyi Tanácsadó Testület vizsgálja és véleményezi, míg a döntéshozatal a polgármesternél születik 

meg.  A piaci alapon bérbe vehető lakások (pl. Hóvirág utca) szintén pályázati úton érhetőek el, 

előnyük, hogy az átlagnál kedvezőbb áron, jó állapotban bérelhetőek az önkormányzattól. A város 

vezetése az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a lakhatási viszonyok javítására. Kívánatos lenne 

egy fecskeház program megvalósítása is, amelyre alkalmas lehet a Csengettyű közben található 

mintegy 270 lakás, ezek helyzete azonban egyelőre rendezetlen.      



 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

Az egy főre jutó lakások száma országos szinten 2001 és 2020 között folyamatosan nőtt, 

Hódmezővásárhelyen ez csak 2005 óta mondható el. Hódmezővásárhelyen 2015 óta több valamivel 

több lakás jut egy főre az országos szinthez képest. Csongrád-Csanád megyében mind az országos, 

mind a hódmezővásárhelyi szinthez képest magasabb volt az egy főre jutó lakások száma. 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

2020-ban Hódmezővásárhelyen a lakásállományt 20.311 lakás alkotta. A lakásállomány 43%-át másfél-

kétszobás, 32%-át két és fél- háromszobás lakások tették ki. Az egyszobás lakások aránya viszonylag 

alacsony Hódmezővásárhelyen, 2036 darabbal mindössze a lakásállomány 10%-át tették ki. 
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Az értékesített használt lakások ára bár követte az országos és a megyei tendenciákat, alapvetően 

egyre inkább elmaradt azok értékétől. 2020-ban országos és megyei szinten a korábbi évek gyors 

növekedéséhez képest jelentősen alacsonyabb növekedés következett be, Hódmezővásárhelyen ezzel 

szemben a hódmezővásárhelyi használt ingatlanok piacán nem volt megfigyelhető ilyen visszaesés. 

 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

Az önkormányzati beruházások összege meglehetősen változékony volt az elmúlt évtizedben. A 

legalacsonyabb mértékű 2016-ban, míg a legmagasabb 2015-ben volt a beruházások összege. 
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1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások 

Az okos városok még egy relatíve új megközelítését jelentik a városfejlesztésnek, így a 

városüzemeltetésben alkalmazott okos megoldásokról nincsen egy nagy adatbázis. Arról, hogy a 

városüzemeltetésben mennyire vannak jelen az okos megoldások, a városi intézmények körében 

végrehajtott kérdőíves felmérés adhat jobb képet.  

 

Forrás: kérdőíves felmérés 

 

A felmérés alapján a városi intézmények körében még mindig nem jellemzőek az okos megoldások. A 

leggyakrabban alkalmazott ilyen jellegű eszköz az okos fogyasztásmérő, amelyet a megkérdezett 

közintézmények 32%-a használ. Az okos fogyasztásmérő egy olyan mérőműszer, amely nyomon követi 

az energiafogyasztást és annak költségeit, ily módon hozzájárul az energia- és költségtakarékossághoz. 

Okos fogyasztásmérőket a felmérés alapján elsősorban az oktatási-nevelési intézményekben 

használnak. Nem csupán a felhasználók, de a szolgáltatók részéről is kívánatos lenne a digitális 

mérőrendszerek bevezetése. Sok helyen elavultak például a vízvezetékek, gyakori a csőrepedés, a 

szivárgás, ami jelentős vízveszteséggel, pazarlással jár a város számára. Léteznek olyan digitális 

mérőeszközök, amelyek képesek kimutatni az ilyen jellegű meghibásodásokat, és időben lehetővé 

teszik a problémák orvosolását. 

A közüzemi meghibásodások, a megrongálódott közvagyon megjavítása a városüzemeltetés 

feladatainak egyike. Ezt a feladatot a digitális mérőeszközökön felül egyéb megoldások is segíthetik 

ellátni. A városban működik egy olyan applikáció, amely lehetővé teszi a lakosok számára, hogy online, 

fényképekkel ellátva küldjenek hibabejelentést a város üzemeltetői számára.  

Ahhoz, hogy a város lépést tudjon tartani a digitalizáció gyors fejlődésével, a lakosságnak is gyors 

internetre van szüksége. Az alábbi ábra tanúsága szerint Hódmezővásárhelyen évről évre egyre többen 

fizetnek elő internetre.   
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
 

2013 és 2020 között az internet előfizetések száma évente átlagosan 614 darabbal nőtt. 2020-ban 

14174 internet előfizetés volt, vagyis az 1000 főre jutó internet előfizetések száma 322 darab volt. 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

2016 előtt az előfizetések vagy xDSL, vagy pedig kábeltelevízió-hálózaton üzemeltek. 2020-ra az xDSL 

hálózatok száma jelentősen csökkent a korábbi évekhez képest: 2015-ben 23%, 2020-ban már csak 

10% volt az xDSL internet előfizetések aránya. 2020-ban az internetelőfizetések közel háromnegyede 

a kábeltelevízió-hálózaton keresztül érkezett. 2016-tól megjelentek az egyéb kapcsolaton érkező, 
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valamint az optikai hálózaton keresztül érkező internet lehetőségek, utóbbi évről-évre nagyobb arányt 

képvisel az előfizetésekből.  

A város Gazdasági Programja több olyan fejlesztést is nevesít, amely hozzájárulhat a város okos 

funkcióinak bővítéséhez, jobb kihasználásához. Az ingyenes wifi hotspotok, az elektronikus ügyintézési 

lehetőségek bővítése és hatékonyabbá tétele segíti a lakosokat, míg a másik oldalról a digitális 

megoldások kiszélesítése a hivatali dolgozók mindennapjait könnyítheti meg. 

Az okos város rendszert meghatározó QTA – közterület üzemeltetést támogató alkalmazás – a városi 

térinformatikai rendszer mobiltelefonos adatrögzítést lehetővé tevő továbbfejlesztése. 

Hódmezővásárhely a jövőben tervezi ennek a rendszernek a bevezetését, ezáltal a lakosság nagyobb 

bevonását a közterületet érintő problémák felmérésébe. Fő cél a telefonos ügyfélszolgálatok hosszú 

távú kivezetése, a folyamatok automatizálása és a gyorsabb válaszidő valamint cselekvési idő 

megvalósítása. 

A városkártya rendszer egy népszerű módszer arra, hogy a helyiek a lehető legtöbbet részesülhessenek 

a városi élet előnyeiből. A Hódmezővásárhelyen működő városkártya rendszer, a Vásárhely kártya az 

alábbi kedvezményekre jogosítja fel a kártya tulajdonosokat: 

• Kedvezményes strand belépő 

• Ingyenesen látogatható múzeumok 

• kedvezményes jegyvásárlás a Bessenyei Ferenc Művelődési Központba 

• helyi buszjáratok ingyenes igénybevétele 

A város vezetése folyamatosan tevékenykedik azon, hogy miként lehetne bővíteni a Vásárhely kártya 

nyújtotta lehetőségeket, kedvezményes sportbérletekkel, de igény lenne a vállalkozások bevonására 

is a programba. A Vásárhely kártyához később mobilapplikáció is társítható, amely megfeleltethető a 

fizikai kártyának, vagyis a megfelelő regisztrációval feljogosít ugyanazokra a lehetőségekre. A Vásárhely 

kártya egy másik sajátossága, hogy a kedvezmények igénybevétele mellett a közéletben történő aktív 

részvételt is lehetővé teszi.  

A digitalizáció egyre gyorsabb tempóban fejlődik és erre a lakosokat is fel kell készíteni. A technológia 

gyors változásával nem mindenki képes önállóan lépést tartani, holott az élet egyre több területén 

szükség van digitális ismeretekre. A lemaradás megelőzéséhez biztosítani kell, hogy a lakosok el tudják 

sajátítani a mindennapokhoz szükséges informatikai készségeket, azok számára, akik lemaradnak 

felzárkóztató programokat kell létrehozni. Hódmezővásárhely önkormányzatának támogatásával a 

városban tanuló felső tagozatos diákok számára ingyenes 50 órás tízujjas gépelés tanfolyamot 

indítottak, melynek célja, hogy a vásárhelyi fiatalok időben képesek legyenek alkalmazkodni a 

munkaerőpiac informatikai igényeihez. Az idősek számára még nagyobb nehézséget jelent az 

informatikai készségek elsajátítása, az ő felzárkóztatásukban a helyi civil szervezeteknek lehet szükség 

a segítségére.  

Közbiztonság 

Hódmezővásárhely országos szinten is rendkívül biztonságosnak tekinthető. Városszerte kiemelkedően 

magas a térfigyelő kamerák száma. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne lenne tere a további 

fejlődésnek. A város jövőbeni tervei között szerepel a közlekedésbiztonság javítása. A 

forgalomcsillapító intézkedések mellett okos fejlesztések is segíthetik a közlekedésbiztonság javítását. 

Hódmezővásárhelyen hat okos zebra van, amelyek a gyalogosok áthaladásakor villogó fénnyel jeleznek 

az autósoknak, és ezáltal jobban felhívják a figyelmet, 2022-ben további három telepítése tervezett. 

 



 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A település zöldfelületi rendszerének elemei a közterületen kialakított közparkok, közkertek, a jelentős 

zöldfelületű létesítmények kertjei (pl. különleges területek – temető, sport- és rekreációs területek; 

oktatási- és egészségügyi létesítmények kertjei), lakókertek, erdő- és mezőgazdasági területek (kertes 

területek), vonalas zöldfelületi elemek (utakat, vízfolyásokat kísérő gyepes, illetve fásított zöldsávok, 

fasorok.  

A város 49 ezer ha területének 87,5%-a (mintegy 43 ezer ha) termőterület, a többi művelés alól kivett, 

beépített terület. A település országos viszonylatban is nagy kiterjedésű külterületének meghatározó 

része mezőgazdasági terület. A mintegy 43 ezer ha termőterületnek 94%-a mezőgazdasági terület. A 

település erdősültsége messze elmaradva az országos átlagtól, alig éri el a 4%-ot, az erdők mindössze, 

4,8%-át adják a termőterületnek. 

A város zöldfelületi rendszerére a jó ellátottság elsősorban a város déli belterületén jellemző, az északi, 

keleti és nyugati városrész  zöldfelülethiányos. A közcélú zöldfelületeket (zöldterületek) jól kiegészítik 

a magántulajdonú és az intézményi zöldfelületek (lakókertek és intézménykertek). 

 

1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert 

meghatározó elemek 

A zöldfelületi rendszer városszerkezeti és kondicionáló szempontból meghatározó elemei: 

• Kásaerdő (parkerdő), 

• városközponti zöldterületek (Kossuth tér, Hősök tere, Hód-tó pihenőpark, Kodály Zoltán utca 

menti Európa-park, Népkert) 

• értékes fasorok (pl. Ady Endre utca). 

 

A zöldfelületi karaktert meghatározó sajátosságok a központi belterületen a széles, fásított zöldsávú 

utcahálózat, a város szegélyén lévő kertvárosias és falusias lakóterületek intenzív hasznosítású, fásított 

lakókertjei (Kishomok, Öreg-Kishomok, egyéb belterületek: Batida, Szikáncs, Erzsébet, Kútvölgy), 

valamint a város-közeli intenzíven művelt kertes (gyümölcsös) mezőgazdasági területek. 

 

1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése 

 

A biológiailag aktív területek aránya a városban magas, jellemzően nagy a kertes, hagyományos 

családiházas lakóterületek aránya. A telepszerű többszintes nagyvárosias lakóterületeken az épületek 

között jelentős nagyságú, parkosított zöldfelületeket, közcélú lakókerteket alakítottak ki. A lakótelepek 

közkertjei általában rendezettek, gondozottak, funkcionális és zöldfelületi rekonstrukcióra szorulnak. 

A belváros burkolt területeinek magas arányát részben ellensúlyozzák a város arculatát, a 

településképet meghatározó, dendrológiai és településképi értéket is képviselő koros fasorok, amelyek 

egy része már helyi védelem alatt áll, és a város továbbiakat is tervez helyi védetté nyilvánítani.  



 

A KSH adatai alapján 2021. évi népességszám 43.011 fő. A város összes zöldterülete 371.690 m2, ami 1 

lakosra vetítve mintegy 8,6 m2/fő zöldfelületi ellátottságot jelent az intenzíven fenntartott 

zöldfelületekre vonatkozóan. Az érték évről növekedést mutat, de ennek oka elsősorban a 

népességszám csökkenése. A pihenés, játék és sport céljára igénybe vehető parkok aránya az 

elvárhatónál alacsonyabb a gondozott zöldfelületeken belül. A városban 29 játszótér, tornapálya, 

pihenőhely található, amelyek területe összesen 40.425 m2. 

 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

 

A település zöldfelületi rendszere, azon belül egyes alkotó elemek (pl. városi parkok, városi 

utcafásítások, lakókertek) környezeti és természeti értéke jellemzően megfelelő, helyenként 

kimagasló. 

A közösségi zöldfelületek a funkcionális berendezettségük, felszereltségük, illetve a kertépítészeti 

kialakítottságuk, növényzetük alapján fejlesztésre, rekonstrukcióra szorulnak.  

A hatályos Településszerkezeti terv és Szabályozási terv – a megye hatályos Területrendezési Terve 

alapján – jelentős nagyságú területeket irányzott elő erdőként. A tervezett erdők helye, mértéke a 

megvalósíthatóság érdekében felülvizsgálandó. 

 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

A város nem kapcsolódik közvetlenül autópályához, azonban a 47-es főúton keresztül 15 perc alatt 

megközelíthető az M43-as autópálya. A környező városokkal, Szegeddel, Szentessel, Orosházával és 

Makóval másodrendű főutak biztosítják az összeköttetést. A városon átmenő forgalom az utóbbi 

években jelentősen csökkent, köszönhetően a 47-es főút 2018-ban átadott, a várost északról elkerülő 

szakaszának. A belterületi forgalmat csökkenti továbbá az ún. „mezőgazdasági gyűrű”, amelynek 

köszönhetően a mezőgazdasági járművek nem a belterületi utakon, hanem a már meglévő dűlőutakon 

közlekednek. A mezőgazdasági gyűrűt még csak részben fedi útburkolat, így annak további fejlesztése 

indokolt. Az elkerülő utak átadását követően a városi közutak jogi helyzete is rendeződött. 

Önkormányzati kezelésbe kerültek a 47. számú és 472. számú elkerülő utaknak a számozott közutakkal 

kiépített csomópontjaitól a város felé a fennmaradó szakaszai, valamint az elkerülő utak által kiváltott 

belterületi átkelési szakaszok, utóbbiak továbbra is a belterületi úthálózat gerinceként funkcionálnak. 

Hódmezővásárhely közúthálózatának fejlesztési céljai lehetnek, a mezőgazdasági gyűrű teljes 

hosszában szilárd burkolattal történő bevonása, valamint a helyi külterületi közutak továbbfejlesztése.  

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. közúti 

A hódmezővásárhelyi közösségi közlekedésben elsődleges szerepe van a helyi autóbusz forgalomnak. 

Jelenleg 5 helyi autóbuszvonal biztosítja a buszos közlekedést, ezek fenntartásáról az önkormányzat 

gondoskodik. A leghosszabb járatokon a menetidő 30 perc. A városvezetés 2021 elején jelentős 

átalakításokat hajtott végre a buszközlekedésben. A járatok a korábbinál sűrűbben, óránként, de mégis 

kisebb légszennyezéssel járnak. Az esélyegyenlőség jegyében az autóbuszállomány csak 

alacsonypadlós járművekből áll. Az útvonalak oly módon kerültek kialakításra, hogy az összes járat 



 

érintse a tram-train vonalát, az iskolákat, a kórházakat, a bevásárlóközpontokat, a buszpályaudvart, a 

piacot, valamint a temetőket is, ami a lakosság számára éves szinten jelentős költségek 

megspórolásával jár. A városkártyával rendelkezők teljesen ingyen vehetik igénybe a helyi 

buszjáratokat, mely saját applikációval rendelkezik. Egy további okos megoldást jelent a 

buszközlekedésben az, hogy minden helyi buszmegállóban található információs tábla el van látva egy-

egy QR-kóddal, amelynek segítségével az utasközönség akár okostelefonra is elmentheti a 

menetrendeket. 

 

1.15.3.2. kötöttpályás 

A kötöttpályás közlekedést egyelőre a 130-as Szolnok – Tiszatenyő – Hódmezővásárhely – Makó, 

valamint a 135-ös Szeged – Békéscsaba vasútvonal jelenti. A két vasútvonalnak köszönhetően napi 

több, mint 50 vasúti járat érinti Hódmezővásárhelyet, azonban ezek színvonala sem a kényelem, sem 

a menetidő szempontjából nem felelnek meg a kor elvárásainak. A vasúti közlekedésből hiányoznak az 

intermodális kapcsolatok. Hódmezővásárhely keleti részén található iparterületén több iparvágány is 

található, melyek jobb kihasználása csökkenthetné a város belterületére nehezedő teherforgalmat.  

A tram-train megvalósulásával az országban egyedülálló összeköttetés jött létre Hódmezővásárhely és 

Szeged városközpontjai között. A tram-train hibrid meghajtású: a Hódmezővásárhelyen kiépített 

villamospályán elektromos, míg a külterületen dízel meghajtással üzemel. A tram-train üzemeltetője a 

MÁV-START Zrt. Szeged és Hódmezővásárhely belvárosa között a menetidő körülbelül 49 perc. 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

Hódmezővásárhelyen 2010-ben az önkormányzati kerékpárutak és a gyalogosokkal közös 

kerékpárutak hossza összesen 29 km volt, míg 2019-ben már 98 km, vagyis a kerékpárutak hossza ez 

idő alatt több, mint háromszorosára nőtt. Hódmezővásárhelyen különösen fontos a megfelelő 

kerékpáros infrastruktúra megléte, hiszen megfelelő időjárási viszonyok mellett az itt lakók mintegy 

harmada választja ezt a közlekedési módot. A kerékpárút hálózat alapvetően kielégíti a jelentős 

29 30 30 30
36 36

69,6 69,6

83,8

98

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és 
kerékpárút hossza (km)



 

kerékpárforgalom igényeit, ugyanakkor van lehetőség a kerékpáros infrastruktúra továbbfejlesztésére, 

például a kerékpártárolók számának növelésével. A város egyes forgalmi csomópontjainál gondot 

jelent, hogy nem egyértelműek a kerékpáros átvezetések, így célszerű azok felülvizsgálata. Az OTrT-

ben meghatározott Dél-alföldi hatérmente kerékpárút Hódmezővásárhelyet, valamint a 47. számú főút 

Hódmezővásárhely és Orosháza közötti szakaszát is érinti. 

 

1.15.5. Parkolás 

 

Forrás: https://nmzrt.hu/szolgaltatasok/parkolas/parkolasi-zonak.html 
 

Hódmezővásárhelyen 2007 óta van fizetős parkolás. A legnagyobb autósforgalom és parkolási igény a 

városközpont közelében található, ennek megfelelően a díjköteles parkolási zónák is ezen a területen 

helyezkednek el. Hódmezővásárhelyen jelenleg három parkolási zóna található: egy a belváros 

forgalmasabb utcáit és tereit fedi le, egy a városi strandnál található, míg a harmadik a városi 

stadionnál található. A fizetésre több mód is rendelkezésre áll. Lehetőség van fizetni a 

parkolóautomatáknál, SMS-ben a zónaszám megadásával, vagy akár a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 

applikációján keresztül. 



 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

Az ezer főre jutó személygépjárművek száma jól láthatóan követte mind a megyei, mind az országos 

trendeket, ugyanakkor annak mértéke évről évre elmarad mind a két másik vizsgált szinttől. 

Hódmezővásárhelyen 2020-ban 15 880 darab személygépjármű volt, vagyis az ezer főre jutó 

személygépjárművek száma 361 darab volt.  

 

1.16. Közművesítés 

Ivóvízellátás 

Hódmezővásárhely 1974 óta üzemelő közüzemi ivóvízvezeték-hálózata mára a város belterületének 

egészére kiterjed, biztosítva az ivó- és ipari vízellátást. A város vízkészleteit mélyfúrású kutakkal, 270-

631 méter mélyről biztosítják. A város egységes vízellátó rendszerének két nagyobb vízműve a 

Kásaerdei Központi Vízmű, valamint az Ipartelepi Vízmű. A két vízműtelepen túl öt, mára üzemen kívül 

helyezett körzeti vízmű kút is található, amelyeket szükség esetén újra működésbe lehet hozni. Erre a 

közeljövőben várhatóan nem lesz szükség, mivel a városi vízmű kielégíti a város vízigényeit. A vízellátó 

rendszer üzemeltetője az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt. 

A külterületi mezőgazdasági és ipari területek vízellátása egyedi vízművekkel, mélyfúrású kutakkal a 

tanyák vízellátása sekély mélységű kutakkal megoldott. 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerben Hódmezővásárhely ivóvízbázisa porózus 

vízadóként van feltüntetve, és jelenleg nem szerepel a klímaváltozás szempontjából érzékeny 

vízbázisok körében. A vízellátásra vonatkozó fejlesztéseket ugyanakkor nem szabad elhanyagolni, 

hiszen a túlzott vízkitermelés és a hőmérséklet-emelkedés következtében a kutak vízhozama csökken. 

A vízbázis megőrzéséhez fontos a lakosság és a helyi gazdasági szereplők ösztönzése a fenntartható, 

erőforráshatékony megoldások alkalmazására, a fenntartható vízhasználatra. Az ivóvízhálózat ugyan a 

város egészében elérhető, mára elavult. A csőtörések, szivárgások következtében magas a 

vízveszteség, így az elkövetkező években a vezetékek cseréjét is meg kell valósítani. 

Szennyvíz 

Hódmezővásárhelyen részben egyesített, részben elválasztó rendszerű csatornahálózat üzemel. A 

szennyvíz az intézményi, ipari és lakossági szektorokból az 1993 óta üzemelő városi szennyvíztisztító 

telepre folyik. Nagy mennyiségű eső esetén a szennyvizet és csapadékvizet tartalmazó kevert víz a 

Hódtó-Kistiszai csatornába ömlik. A város beépített területe szennyvízelvezető csatornával ellátott. 

Míg a 2010-es évek elején a lakások körülbelül 80%-a volt a csatornahálózatra rákötve, addig 2019-re 

már az összes hódmezővásárhelyi lakást bekapcsolták a közcsatornahálózatba. A csatornák nem 

képesek minden esetben megfelelően elvezetni a csapadékvizet. A helyzetet nehezítheti, hogy az 

éghajlatváltozás hatására gyakoribbá válnak a hirtelen érkező nagy mennyiségű csapadékkal járó 

záporok, így a belvíz- és csapadékvíz elvezető-tároló csatornák rendbetétele és továbbfejlesztése 

szintén fontos feladat kell, hogy legyen. A város külterületéről csapadék- és belvíz a belterületről 

érkező vizek elvezetését is szolgáló mellék-csatornákon és oldalágakon keresztül jut el a Tiszába. 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

Távhőszolgáltatás 

 

Forrás: E-közmű 

A távhőhálózat Belváros, Susán, Kertváros és Hódtó városrészekben helyezkedik el, ahol elsősorban 

egyes közhasznú intézmények (gimnázium, kórház stb.) valamint a lakótelepek és lakóépületeinek 

fűtését biztosítja. A távhőszolgáltatás üzemeltetője a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. A 

városban található távfűtéses lakások aránya 13%-ra tehető, ami 2019-ben 2838 lakást jelentett.  

 

Villamosenergia 

A várost a MAVIR Zrt., valamint az MVM DÉMÁSZ Kft. nagyfeszültségű (120-400 kV) légvezeték 

hálózatai érintik. Hódmezővásárhely egyes városrészei számára az áramot a Hódmezővásárhely-Makó 
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közút melletti alállomásból, 20 kV-os légvezetékes hálózatok biztosítják. Az áramellátás a város 

egészében megoldott. 

Gázellátás 

A város gázellátása a MOL által üzemeltetett országos 60 bar nagynyomású, Kardoskút-Algyő 

gázszállító vezetékről, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által működtetett Erzsébeti út melletti 

gázátadó állomáson keresztül történik, ahol nyomást 6 bar-ra csökkentik. Az innen származó gáz a 

város nagyrészén megoldja a gázellátást. A belterületek közül Kútvölgy, Szikáncs és Öreg-Kishomok 

gázellátását vezetékes hálózatok biztosítják, míg Erzsébeten, Batidán, valamint a tanyákon palackos 

gázt használnak. 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

A klímaváltozással a városoknak egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük. A városokban a 

biológiailag aktív felületek aránya alacsony, az épületek és a mesterséges anyagokkal burkolt területek 

nem képesek megfelelő módon elnyelni a hőt és így a városokban jellemző, hogy úgynevezett 

hőszigetek alakulnak ki. A városokban tehát kiemelkedő fontossága van a klímaváltozást mérséklő, az 

alkalmazkodást elősegítő kezdeményezéseknek. A városi klíma védelmének érdekében a 

városvezetésnek szándékában áll az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. 

Hódmezővásárhely 2020-2024-es Gazdasági Programjában a Zöld Vásárhely megteremtése, mint az 

egyik stratégiai cél szerepel. A stratégia célja egy, a releváns hazai és nemzetközi dokumentumokkal 

összhangban „átfogó helyi környezet- és klímavédelmi program kidolgozása és megvalósítása”. A 

stratégiában kiemelt cél a dekarbonizáció, az energiahatékonyság növelése, valamint az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, az ellenállóképesség növelése. 2020-ban elkészült 

Hódmezővásárhely Klímastratégiája is, amely 2030-ig fogalmazza meg a város legfontosabb 

klímavédelmi problémáit, jövőképét, célrendszerét és intézkedéseit.  

A Klímastratégia az alábbi, a városi klíma alakulása szempontjából meghatározó már megvalósult, 

illetve kívánatos építészeti-műszaki beruházásokat nevezi meg: 

• a geotermikus fűtés kiterjesztése a város további nagy- és kisfogyasztóira 

• lakóépületek energiahatékony átalakítása 

• a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, ösztönzés a kerékpár használatára 

• A közösségi közlekedés fejlesztése 

• „C” típusú töltőberendezés kiépítése 
elektromos járművek beszerzése 

• e-töltő oszlopok kialakításának támogatása – az e-mobilitás támogatása 

• a városi csapadékvíz elvezető csatornarendszer befogadó képességének fokozása 

• a szennyvízcsatorna hálózat továbbfejlesztése 

• a szelektív hulladékgyűjtés és a zöldhulladék hasznosítási program, elterjedésének 
támogatása 

• játszóterek, parkok mikroklímájának feljavítása építéssel 

• a városi és a helyközi autóbuszok légkondicionálásának maradéktalan biztosítása 
 
A város dekarbonizációs törekvéseihez hozzájárulhat a környezetbarát termálvizes fűtéshálózat 

kiterjesztése, a tömegközlekedés fejlesztése, valamint a kerékpárhálózat továbbfejlesztése.  A távfűtés 

vízigénye viszonylag alacsony, károsanyagkibocsátása jelentősen kisebb a gázhoz képest, így egy 

olcsóbb és környezetkímélőbb alternatívát jelenthet. Az autósforgalom mérséklésével csökkenthető a 

károsanyagkibocsátás és a zajterhelés, ehhez azonban az alternatív közlekedési módok 



 

igénybevételére kell ösztönözni az embereket. A  helyi tömegközlekedés ingyenessége , valamint a 

belterületi kerékpároshálózat továbbfejlesztése járulhat hozzá az autósforgalom visszaszorításához.  

A hősziget jelenség megelőzéséhez, a város levegőjének javításához ezen felül egyedi problémákkal is 

szembe kell néznie a városnak. Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. telephelyén folytatott tevékenysége 

évek óta aggályokat vet fel a városvezetés számára. A telephelyen állati eredetű hulladékok, elhullott 

állatok ártalmatlanítása történik, amely a kellemetlen szagártalmon felül jelentős metánkibocsátással 

is jár, amelynek mérséklése különösen fontos lehet a klímaváltozás elleni küzdelemben.  

A klímavédelem csak akkor valósítható meg hatékonyan, hogyha abból minden szinten kiveszik az 

emberek a részüket. Épp ezért nagy hangsúlyt érdemes fektetni a szemléletformálásra és a 

tájékoztatásra is. A városvezetésnek együtt kell működnie a lakossággal, biztosítania kell a megfelelő 

információáramlást, a tudás- és a tudatosságfejlesztését a hétköznapi élet minden olyan területén, 

ahol az hozzájárulhat a fenntartható életmód népszerűsítéséhez. 

A klíma javítása érdekében elengedhetetlenek a zöld infrastruktúra javítását célzó fejlesztések. 

Hódmezővásárhelyen a zöldfelületi rendszert a közparkok, közkertek, nagy zöldfelülettel rendelkező 

létesítmények kertjei (pl.: iskolák, temetők), lakókertek, erdő- és mezőgazdasági területek, vonalas 

zöldfelületi elemek alkotják. A mezőgazdaság hagyományosan nagy szerepet játszik a város életében, 

és ez a zöldfelületi rendszert vizsgálva is tetten érhető, hiszen a település területének 87,5%-a 

termőterület, melynek több mint 94%-a mezőgazdasági terület. A mezőgazdasági területek 

hangsúlyossága miatt  viszonylag alacsony az erdős területek aránya. A belterület legnagyobb 

összefüggő erdős területe a Kása-erdő, amely területet a 2014-es OTrT kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterületes övezetként nevez meg. Hasonló adottságúnak van megjelölve a település legnagyobb 

összefüggő erdőterületeivel rendelkező mártélyi hullámtéri terület is, illetve a külterületen is 

találhatóak szórványosan ilyen jellegű területek. A Tisza és annak holtágainál található ártéri 

erdőterületek ökológiai szempontból kiemelkedő jelentőségűek, ezek értéke azonban a környező 

szántók erdősítésével még tovább lenne növelhető.  

Fontos zöld elemnek számítanak még a városközpontban található parkok, kertek, valamint fasorok. A 

város utcái jellemzően fásítottak, de a város külső részein található fásított lakókertek is 

meghatározóak a város zöldfelületi karakterének szempontjából. Az utcák zöld infrastruktúrája nem 

egységes. A városban a vízelvezetést hagyományosan ásott árkok is segítik, amelyeknek köszönhetően 

az érintett utcákban szélesebb zöldfelület található, a növényzetet azonban különböző korú és fajtájú 

fák és cserjék  jellemzik. A fásítást sok helyen korlátozza a légvezetékes közműhálózattal megoldott 

áramellátás, közvilágítás és távközlési szolgáltatás.  

A város külterületén található utak mentén a fasorok telepítése a város előtt álló feladat, a meglévő 

hiányos fasorok kiegészítésével. Az út menti fásítás védelmet nyújthat a szélerózióval szemben, 

megfoghatja a szálló port és hozzájárulhat a levegő tisztaságának védelméhez, valamint a 

településképen is javít. 

2010 és 2019 között Hódmezővásárhelyen az egy lakosra jutó zöldterületek nagyságában egy lassú 

növekedés volt megfigyelhető: míg 2010-ben 7,7 m2, addig 2019-ben már 8,6 m2 zöldfelület jutott egy 

lakosra. A településen az egy lakosra vetített zöldfelületek aránya elmarad Csongrád-Csanád megye 

járásközpontjainak átlagától: 2019-ben a megyei járásközpontokban az egy főre jutó zöldterületek 

nagysága 17,8 m2 volt, ami több mint duplája a Hódmezővásárhelyi értéknek.  



 

  

Forrás: TEIR 

A város Klímastratégiája további zöldfelületek kialakítását tűzte ki célul, köztük egy, a városi klíma 

szempontjából igen kedvező „Zöld gyűrű” kialakítását. A Zöld gyűrű a Kása-erdő-Európa Park – Kossuth 

tér – Sportuszoda – Pihenőpark által határolt zöld felületet foglalja magában. A Klímastratégia 

ezenfelül kiemeli a település jelenlegi növényállományának teljes felülvizsgálatát. 

Hódmezővásárhely városának 2020-ban készült Fenntartható Energia és Éghajlatváltozási Cselekvési 

Terve (SECAP). A SECAP felvázolja a város klíma és energetikai szempontból vizsgált kiinduló helyzetét, 

amely alapján, a terv szempontjából releváns egyéb tervezési dokumentumokkal összhangban nevesíti 

a CO2 kibocsátás-csökkentő intézkedéseket, az energiahatékony városfejlesztés forrásait, és a 

szervezeti háttér és humán erőforrás fejlesztésére vonatkozó intézkedéseket. Az intézkedések 

hatékony megvalósulásához fontos, a környezeti hatások folyamatos nyomon követése. A SECAP az 

akcióterv nyomon követéséhez az alábbi indikátorokat javasolja: 

• Az intézmények teljes (és fajlagos) villamosenergia-fogyasztása kWh/m2/év 

• Az egyes intézmények villamosenergia-fogyasztásának változása évenként kWh/m2/év 

• Az intézmények teljes hőfelhasználása és ennek átlaghőmérséklettel korrigált értéke 

MWh/év 

• Az intézmények teljes (átlaghőmérséklettel korrigált értéke) hő célú energiafogyasztásának 

változása kWh/m2/év 

• Az intézményekben (átlaghőmérséklettel korrigált) felhasznált földgáz mennyisége 

évenként m3/év illetve MWh/év 

• Lakossági földgáz mennyisége és változása évenként, és ennek átlag hőmérséklettel 

korrigált értéke m3/év illetve MWh/év (KSH nyomán) 

• Megújulóból előállított energia mennyisége MWh 
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• Napkollektorok beépített teljesítménye kW 

• PV napelemek beépített teljesítménye kW, illetve a nettó mérések egyenlege (kWh/év) 

• Energetikai rendezvények száma, látogatottsága db és fő 

• Önkormányzat által megjelentetett energetikai tájékoztató anyagok száma, db 

• Kerékpárutak hossza és változása km, km/év 

• Közvilágítás fogyasztása és változása MWh/év 

• Önkormányzati flotta futásteljesítménye, teljes és fajlagos fogyasztása liter/év vagy 

MWh/év 

• Több ponton forgalomszámlálás, átmenő járművek száma, db/nap – éves változás követése 

• A fentiekből a kalkulált éves CO2, illetve ÜHG kibocsátás (tonna), és a csökkenés nagysága 

a bázisévihez képest (tonna és %) 

1.20. Városi klíma 

Kontinentális és mediterrán hatások egyaránt érvényesülnek a Csongrád-Csanád megye éghajlatában, 

erősebb mediterrán jelleggel. Hódmezővásárhely és térsége klimatológiai megnevezése „közepes 

földrajzi szélességek sztyepp-éghajlatként” került definiálásra. A domborzat éghajlat-befolyásoló 

hatása a medence-hatásban mutatkozik meg legerősebben. A helyi klímára főleg a talajadottságok, a 

felszínborítottság (elsősorban a még megmaradt fás állomány, erdők), a vízfelületek (folyók, csatornák, 

tavak, holtágak) vagy vizenyős térszínek gyakorolnak befolyást. A település éghajlati jellegének a 

kialakulásában földrajzi elhelyezkedés játszik meghatározó szerepet. Hódmezővásárhely és környéke a 

legnaposabb területei az országnak, 2100-2150 óra az napsütéses órák éves átlaga. A napi hőingás a 

kontinentális hatások miatt jelentős a nyári félévben. Az éves hőingás a klímaváltozás hatására az 

elmúlt évtizedekben jelentősen növekedett, a leghidegebb és a legmelegebb hónap közötti átlagos 

különbség 24,5-26 Celsius fok lehet. Az átlagos évi középhőmérséklet 11 Celsius fok. Az elmúlt 

évtizedekben a térségben regisztrált UV-sugárzás összdózisa 7,5 UVI alatti, ami az OMSZ-skálán 

közepes érték. A kontinentális hatás miatt a fagyos napok átlagos éves száma 90-92 nap. A Tisza-völgy 

szélviszonyai jellegzetesek és ez jelentősen kihat a város térségének széljárására is. Az uralkodó 

északnyugati és északkeleti légáramlás általában a Tisza vonalán találkozik, ahol a domináló szélirány 

északivá alakul. Ugyanakkor gyakoriak a déli-délnyugati szelek. E két hatás gyakori előfordulása miatt 

alakult sajátosan a vizsgált terület szélrendszere. A kistájra mérsékelt erősségű széljárás jellemző 

(átlagban 3,3 m/sec). Hódmezővásárhely és térsége csapadékban viszonylag szegény terület. A 

kontinentális hatásokban az éghajlatváltozás a szélsőségek felerősödését hozta, a nyári aszály gyakori 

jelenség, éves átlagban mintegy 150 mm vízhiány keletkezik. Az éves átlagos csapadékmennyiség 500-

550 mm. 

A város települési térségében (a beépített területeken) a burkolt felszín következtében megváltozik a 

felület abszorpciós képessége, és ún. hősziget-hatás alakul ki. Ez a városi mikroklíma jelentősen eltér a 

közigazgatási terület nem beépített hányadától. A települési térségben minden évszakban hőtöbblet 

tapasztalható a felszíni minőség, az ipari tevékenység, a közlekedés és a téli félévben a lakossági fűtés 

következtében. A városközpont területe, Hódtó és Kertváros egy része nagyvárosias jellegű 

mikroklimatikus jegyeket mutat. Becslések szerint a nyári átlaghőmérséklet akár a 3-5 C fokkal is 

meghaladhatja a térségi átlagot. 

 



 

 

2.2 Területi lehatárolás  
 

2.2.1 A várostérség lehatárolása, bemutatása  
 

 

 

 tényező város szerepe települések köre 
települések száma és/vagy 

felsorolása 
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g megyeszékhely megye települései  

járásközpont járás települési  

körjegyzőség 
léte 

körjegyzőségi 
központ 

a körjegyzőségéhez tartozó települések  

B
.)

 R
u

ga
lm

as
 

agglomerálódás 
agglomerációs 
központ 

azon települések köre, ahová a városból 
jellemzően kiköltöznek a helyi lakosok, akik 
munkavégzés és szolgáltatások igénybevétele 
céljából továbbra is a városhoz kötődnek 

 

foglalkoztatás vonzásközpont1 
az adott városba irányuló munkavégzési célú 
ingázás kibocsátó településeinek köre  

 

funkcionális 

szolgáltató 
központ 

a város által nyújtott alap, és közép-szintű köz- 
és piaci szolgáltatásokat napi szinten igénybe 
vevő térségi lakosok települései 

 

szolgáltatói 
hálózati 
központok (nem 
szükségszerűen) 

bizonyos térségi szinten szervezett (köz) 
szolgáltatásokban résztvevő települések köre 
(társulások pl. szociális gondozás, idősellátás, 
családsegítés, orvosi ügyelet stb.) 

 

fejlesztési cél 
alapon 

a térségi 
fejlesztéseket 
koordináló 
önkormányzat 
(nem feltétlen, 
hiszen 

közmű, turisztikai fejlesztések és 
szolgáltatások, beszállítói hálózatok 
(jellemzően csak az agráriumban, 
hagyományos város-vidék kapcsolat-
rendszer) 

 

 
1 Javasolt forrás: KSH Munkaerőpiaci körzetek Magyarországon c. tanulmány (2017) 
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2.3 Helyzetértékelés, szintézis  
2.3.1 Prosperáló város 
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A város, várostérség 

gazdasága 

P1: Térségi gazdasági és innovációs ökoszisztéma jellemzői:  

Hódmezővásárhelyen a működő vállalkozások száma évről évre nő: míg 2014-ben 

2567, addig 2019-ben már 3289 darab vállalkozás működött a városban. A 

vállalkozások fejlődéséhez nagyban hozzájárulhat, ha azok együttműködnek 

egymással. A tudástranszfer többféleképpen megvalósulhat. Az ipari parkban a 

vállalatok fizikai közelsége egymáshoz kézenfekvővé teszi az együttműködést. 

Vállalkozói fórumok megtartásával feltárhatóak lennének a közös igények és 

lehetőségek, ahol az önkormányzat akár közvetítői szerepet is elláthatna. A jövőben 

a város egyik kiemelt beruházása egy új könyvtár és tudásközpont lehet, amely 

hozzájárulna a helyiek szellemi fejlődéséhez és innovatív készségeik 

kibontakozásához. 

P2: A humán erőforrás jellemzői: Hódmezővásárhely lakosságát az elöregedés 

jellemzi. A fiatalok egyre kisebb száma hosszútávon jelentős munkaerőhiányt 

okozhat. 2016-os adatok alapján a járásban élők körülbelül ötöde naponta ingázik. 

A 2011-es népszámlálási adatok alapján az iskolázottsági arányokban nincsen 

jelentős eltérés az országos adatokhoz képest. A helyi vállalkozások részéről nagy 

igény mutatkozik a szakképzett munkaerő iránt, ezt azonban a jelenlegi oktatási 

feltételek nem képesek biztosítani. Országos szinten is jellemző tendencia, hogy a 

diákok egyre nagyobb arányban a gimnáziumot választják, a szakképzések háttérbe 

szorulnak. Ha Hódmezővásárhelyen a technikumban tanulók magas száma a valós 

piaci igényeket kiszolgáló képzésekkel párosul, az a jövőben javíthat a szakember 

hiányon.  

P3: Gazdasági igényeken alapuló humán infrastruktúra, oktatási-nevelési 

intézményrendszer jelenléte: A szakképzett munkaerő megléte kulcsfontosságú a 

gazdaság fejlesztésében. A munkaerő akkor lehet hatékony, hogyha az emberek a 

valós piaci igényeken alapuló tudást sajátítanak el, ehhez azonban egyaránt 

szükséges a képzési intézmények fejlesztése és a helyi piaci szereplők aktívabb 

bevonása. A duális oktatás, a gyakornoki programok lehetőséget nyújthatnak arra, 

hogy a tanulók gyakorlati képességeket sajátíthassanak el és ezáltal a 

munkaerőpiacon is jobban megállják a helyüket. A hódmezővásárhelyi vállalkozók 

törekszenek arra, hogy gyakornokokat alkalmazzanak. A Hódmezővásárhelyi 

Szakképzési Centrum több duális partnerrel is rendelkezik, ahol a diákok gyakorlati 

tudást sajátíthatnak el, így már a tanulmányi évek alatt is munkatapasztalatot 

szerezhetnek. A kisebb létszámú vállalkozások számára gyakran nehézséget jelent a 

gyakornokok alkalmazása, mivel egy nagyvállalathoz képest kevesebb figyelmet 
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tudnak fordítani a gyakornokok képzésére. A helyi vállalkozások és az oktatási 

intézmények együttműködése a gyakornoki programokon és duális képzéseken túl 

a tananyag összeállításában fontos szerepet játszhat.  

P4: Gazdasági szereplők tőkeereje: Hódmezővásárhely gazdasági programja 

alapján a város 400 legnagyobb vállalkozása mintegy 243 milliárd forint árbevételt 

produkál, több mint 87 milliárd forintnyi bruttó hozzáadott érték mellett.  

P5: A helyi gazdaság ágazati szerkezete: Hódmezővásárhelyen évről évre nő a 

működő vállalkozások száma. A legtöbb vállalkozás a kereskedelem, 

gépjárműjavítás (587 db); a szakmai tudományos, műszaki tevékenység (376 db); és 

az építőipar (290 db) nemzetgazdasági ágazatokban folytatja tevékenységét. A 

feldolgozóiparban és a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági 

ágban ugyan kevesebb a vállalatok száma, súlyuk azonban annál jelentősebb. A 

legtöbb árbevételt produkáló nemzetgazdasági ágazat a kereskedelem, 

gépjárműjavítás (~87,2 mrd. Ft), ezt követi a feldolgozóipar (78,2 mrd. Ft) építőipar 

(~25,4 mrd. Ft) és a mezőgazdaság (~18,9 mrd Ft). A feldolgozóipar tehát kevesebb 

vállalat mellett is magasabb összárbevételt produkál a városban, mint több másik 

ágazat. A feldolgozóipar ezen felül a város második legtöbb embert foglalkoztató 

ágazata (3500 fő) a szolgáltatás-közigazgatás ágazat (7200 fő) után. Az Opten adatai 

szerint város gazdaságában a feldolgozóipar a legtöbb hozzáadott értéket előállító 

ágazata a vállalkozások 2019-es Bruttó Becsült Hozzáadott Értéke (BBHÉ) alapján. A 

BBHÉ alapján kiemelkedő az egészségügyi kerámia, a tűzálló termékek és a 

konfekcionált textilárú gyártásával foglalkozó ágazatok jelentősége. A 

feldolgozóipar továbbfejlesztése jövedelmező irány lehet a helyi gazdaság 

fejlődésében. A feldolgozóipar fejlesztésében a helyi erősségekre érdemes 

támaszkodni. Hódmezővásárhelyen a jó termőföldi adottságoknak köszönhetően 

intenzív mezőgazdasági termelés zajlik, azonban a megtermelt javak zömét 

elszállítják a városból. A feldolgozóipar és a mezőgazdaság összehangolt fejlesztése 

kölcsönösen erősíthetné a két ágazatot.  

P6: A helyi gazdasági infrastruktúra helyzete: Az elmúlt években jelentősen 

javultak a helyi gazdaságot kiszolgáló infrastrukturális feltételek. A város 

megközelíthetőségét javító közúti infrastrukturális fejlesztések a belváros 

elkerülésével javították a teherforgalom lehetőségeit. A közúthálózatfejlesztésére 

további igény mutatkozik,  

Az elmúlt években tovább bővült a város déli részén található ipari park. Az ipari 

park új területei iránt magas érdeklődés mutatkozott, mára lényegében teljes az 

ipari park kihasználtsága. A területrendezési terv felülvizsgálatakor nem kerültek 

újabb ipari területek kijelölésre. Új ipari gazdasági területek kijelölésére elsősorban 

a mezőgazdasági területek arányának rovására lenne lehetőség. Az ipari park 

bővítését tovább nehezíti, hogy annak környezetében a Csongrád-Csanád megyei 

területrendezési terv alapján kiváló termőhelyi adottságú szántók találhatóak. Új 

gazdasági területek híján érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a barnamezős 

területek rehabilitálására. 

A város, várostérség 

szolgáltatási mixe 
P7: A helyi gazdaságot kiszolgáló szolgáltatási mix jelenléte: Hódmezővásárhely 

2020-2024-es időszakra vonatkozó gazdasági programjának 1. számú stratégiai célja 
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prosperáló gazdaságfejlesztés, amelynek fontos része, hogy a városban egy olyan 

környezet jöjjön létre, amely a helyi gazdasági szereplők igényeit képes kielégíteni.  

Ennek érdekében a város olyan ingatlanokat és területeket jelöl ki, amelyek ipari-

technológiai, mezőgazdasági, feldolgozóipari, szolgáltató és K+F beruházásokra 

alkalmasak, és amelyeket az ezekben az ágazatokban tevékenykedő vállalatok 

részére tud bocsátani. A helyi mikro- és kisvállalkozások jellemzően nehezebben 

ellenállnak a piac kihívásainak, annak ellenére, hogy számos vállalkozó kiváló 

minőségű terméket állít elő. A helyi vállalkozók jobb érvényesüléséhez a városnak 

megfelelő ösztönzőket, képzéseket, tájékoztatást, mentorálást, kapcsolatépítési 

lehetőségeket kell biztosítania. 

Az önkormányzat(ok) 

gazdálkodása 

P8: Önkormányzat településfejlesztési forrásainak összetétele s az elmúlt 5 év 

tendenciái a saját forrás és a támogatások megoszlását is vizsgálva: Az 

önkormányzat éves összes költségvetési bevétele az elmúlt években jelentősen 

megcsappant: a 2018-as 16,6 mrd forinthoz képest 2020-ban már csak 10,6 mrd 

forint volt az önkormányzat bevétele. 2019-ben és 2020-ban a költségvetési 

kiadások meghaladták a bevételeket. Ez részben azzal magyarázható, hogy a 

városnak jelentős összegű adósságot kellett törlesztenie. A korábbi években 

felhalmozott adósságok miatt a városvezetésnek korlátozottak voltak a lehetőségei 

az önerőből történő beruházások megvalósításaira. Az elmúlt években 2018-ban 

volt a legmagasabb az önkormányzati beruházások aránya az összes kiadáshoz 

képest 36%-kal. 2020-ban a kiadásoknak mindössze 7%-át tették ki a beruházások. 

A korábbi időszakhoz képest a város a 2021-2027-es időszakban az operatív 

programokon keresztül lényegesen kevesebb forráshoz juthat hozzá, épp ezért 

elengedhetetlen, hogy a város a jövőben gazdaságosabban és hatékonyabban 

használja fel a forrásait, továbbá keresnie kell az alternatív forrás lehetőségeket (pl. 

közvetlen EU-s források).  

P9: Önkormányzati település- és gazdaságfejlesztési együttműködések 

bemutatása: Hódmezővásárhely fejlődésében kulcs szerepe van az önkormányzat 

és a város egyéb szereplői közötti együttműködésének. A városban színes és aktív 

civil élet van jelen. A helyi civilek tenni akarása egy olyan érték, amellyel a városnak 

élnie kell, ehhez azonban az önkormányzat és a civil szervezetek szoros 

együttműködésére lesz szükség. A városfejlesztésben egyre nagyobb szerepet kell, 

hogy kapjanak az alulról szerveződő kezdeményezések, a döntéshozatalba jobban 

be kell vonni a lakosságot. Az egyházak számos fontos helyi intézmény működtetői, 

így velük is fontos az együttműködés. Az egyházak közösségszervező ereje és etikus 

magatartásról szóló tanai hozzájárulhatnak a szabad, kölcsönös előnyökön alapuló 

gazdaság szervezéséhez is. A város nemzetiségi önkormányzatainak fontos kulturális 

és érdekképviseleti szerepük mellett a helyi gazdaságfejlesztésben is jelentős 

szerepük van. A roma önkormányzat segít a hátrányos helyzetű romák 

felzárkóztatásában, hozzájárul ahhoz, hogy ők is érvényesülni tudjanak a 

munkaerőpiacon. A német és román önkormányzatok hozzájárulnak a határon túli 

együttműködések megvalósításához. 

 

 



 

2.3.2 Zöldülő város 
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A város, várostérség 
szolgáltatási mixe 

Z1: Zöld hálózatok és zöld szolgáltatások térségi kiterjedése: energiatermelés és 
tárolás kiépítettsége, körforgásos gazdaság jelenléte, a városban elérhető 
éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást ösztönző tevékenységek 
bemutatása 

A zöld hálózatok és szolgáltatások térségi elterjesztése a következő évek feladata 
lesz Hódmezővásárhelyen. A város elkötelezett az éghajlatváltozáshoz való 
adaptáció folyamatában, az energia tárolás és termelés helyi rendszerének 
kialakítása azonban még nem került napirendre. A város elektromos 
energiaellátását nagyobb részben a MAVIR Zrt, kisebb részben az NKM 
Áramhálózati Kft. MVM biztosítja, a települést több légvezeték hálózat is érinti. Az 
áramellátás nagyobb arányban légvezetékeken keresztül történik, de légkábel és 
földkábel is jelen van egyes területeken. A város összes energiafogyasztása 851,5 
GWh, ebből a villamosenergia fogyasztás 134,3 GWh, a legnagyobb fogyasztók a 
lakóépületek, a szolgáltatások és az ipar. 

A város összes ÜHG kibocsátása 2018-ban 215846 tCO2e volt, amelynek döntő 
részét az épületek, létesítmények és az ipar energiafogyasztása által generált 
kibocsátás adja 84%-kos részesedéssel, míg a közlekedés csupán 13%-ért felel. Az 
ipari és a lakossági emisszió adja az összes ÜHG kibocsátás háromnegyedét. 

A kibocsátás 77,4%-a fosszilis energiahordozók használatából ered, 22,6% pedig 
villamosenergia-fogyasztásból. A fosszilis energiahordozók közül a legfőbb 
kibocsátók a földgáz-fogyasztás és a fatüzelés (ezek együttesen felelnek a városi 
emisszió 63,5%- ért). 

A távhőről összesen 33,8 GWh fogyasztást produkál a városban (az összes 
fogyasztás 4%-a), további 95%-a pedig geotermikus energiából származik, mely a 
legkörnyezetkímélőbb energiaforrásnak számít a települési energiamixben.  

A fosszilis alapú városi fűtési rendszer (többségében földgáz alapú) kiváltása 
elsősorban a geotermikus energiára támaszkodva valósulhat meg, napenergia 
kiegészítő használatával. Hódmezővásárhely kedvező helyzetben van a hévíz 
készlet, és feltárási lehetőségek szempontjából. A város alatti felső-pannóniai 
rétegek 800-2500 m mélységi szintek között nagy mennyiségű 40-100 °C 
hőmérsékletű hévizet tartalmaznak. A geotermikus energia hasznosítása már 1954-
ben megkezdődött, a strand és a kórház fűtési célú melegvíz ellátásával. Jelenleg 10 
termálkút áll a város szolgálatában, amelyből 8 termelő, 2 visszasajtoló célú.  

A kutak sótartalma a mélységgel arányosan növekszik, Jellemzően nátrium-
hidrogénkarbonátos vizek. A legnagyobb sótartalma a Kakasszéki kútnak van (3939 
mg/l ).  

A használati melegvíz ellátást a kis sótartalmú, a gyógyászati célokat a nagy 
sótartalmú vizek szolgálják. A kutak – a kakasszéki kút kivételével – a központi 
belterületen helyezkednek el. Itt találhatók azok az objektumok is, amelyek 
gazdaságosan bevonhatók a geotermikus energiahasznosításba (strand, kórház, 
városi intézmények, lakótelepek). Itt épültek ki a hőközpontok és fűtőművek is. 

A termál energiafelhasználással nagymennyiségű földgáz-megtakarítás érhető el. Az 
évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a gázenergia költsége közel 
kétszerese a geotermikus energia költségének. 
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A város geotermikus energia tartalékai fokozatosan kimerülhetnek, amennyiben a 
kihasználási hatékonyság nem megfelelő, illetve a kivont hő visszatáplálása nem 
valósul meg. Újabb fejlesztések esetén számítani kell további vízfeltárásra és a kutak 
számának növelésére. 

Elkészült a Hódtermál Fejlesztési Program, a helyi geotermikus energia 
nagyberuházási koncepció, valamint a megújuló energetikai kapacitások 
fejlesztésére is önálló beruházási programot tervezett, melynek első lépése az 
épületek felmérése. A geotermikus nyomvonal lefedi a várost, de új termálkörök 
kialakítása is kilátásban van, a mostani hálózat már elavult , modernizálásra szorul.  

Biogáz erőmű működik a Maroslelei út mellett, a külterületen levő szeméttelep 
területén. A biogázok hasznosítására létesített gázmotoros kiserőmű 250 kW 
teljesítményű. 

Napelemes háztartási kiserőműveket telepítettek több intézmény és 
magántulajdonú építmény tetőszerkezetére. A dél-Alföldi földrajzi környezet – a 
napsütéses órák számát tekintve – rendkívül alkalmas 500 kW-nál nem nagyobb 
naperőművek telepítésére. Ezen a területen komoly lehetőségek vannak a megújuló 
energiaforrások hasznosítása terén. 

Fontos lenne zöld hulladék helyben hasznosítása, helyi feldolgozó kapacitás 
bővítése, amelyet jelenleg a hulladéktörvény korlátozza. 

A város teljes területén a közvilágítás korszerűsítése 2011-ben megtörtént. Az egész 
város közvilágítási hálózata „LED” fényforrásokkal rendelkező lámpatestekre 
cserélődött ki. A közvilágítási hálózat teljes egészében mért hálózattal üzemel. Az 
okos közvilágítás témaköre is napirenden van, az oszlopokra többféle adatot mérő 
szenzor is kihelyezhető. 

Az ÜHG kibocsátás csökkentésének egyik módszere a hulladéktermelés 
visszafogása. Hódmezővásárhelyen kiterjedt szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
működik. Jelenleg a szelektív hulladék elszállítása díjmentes, így gyakori, hogy a 
vegyes hulladékot is ezekbe az edényekbe helyezik. Felmerül az önkormányzati 
szinten megvalósuló komposztáló-rendszer létrehozása. A zöldhulladék-kezelés 
jelenlegi jogi szabályozásának feltérképezése szükséges ahhoz, hogy legyen 
lehetőség a városban termelődő lakossági és közterületi zöldhulladék helyi 
feldolgozására és helyben történő hasznosítására, a talajba történő 
visszatermelésére.  

A város, várostérség 
gazdasága 

Z2: Városi és várostérségi gazdasági vállalkozások környezetre gyakorolt hatásai 
(légszennyezés, talajszennyezés, zaj, szag, teherforgalom stb.) 

Egyes elemek környezeti terhelési értéke, környezetvédelmi intézkedések 

A város sík területen fekszik, melyet homokvonulatok kísérte folyóholtágak 
tarkítanak. A felszínt lösziszap fedi. A talajtakaró változatosságának meghatározó 
talajtípusa a csernozjom talajtípusok (80%). Az egykori tájhonos tölgyerdők 
eltűntek, a mai erdők jó része telepített (fenyő, fűz, akác) erdő. 

A város kiváló talajain a magas színvonalú gabona-, iparinövény- (cukorrépa, 
kender, dohány, seprűcirok stb.) és takarmánytermesztés, s ez utóbbira alapozott 
állattenyésztés (elsősorban sertés és baromfi) folyik. A mezőgazdasági 
területhasznosítás fontosabb kultúrái a búza (20-52q/ha), az őszi árpa (20-30q/ha), 
a cukorrépa (300-400q/ha), a kukorica (30-50q/ha), lucerna (30-70q/ha), 
vöröshagyma (75-125q/ha). A tájhasználatot történelmi idők óta meghatározza a 
mezőgazdasági tájhasználat.  

A város levegőminőségét döntően a közlekedésből, illetve a fűtésből (fosszilis 
tüzelőanyagok elégetéséből) származó légszennyező anyagok (CO2, CO, NO2, SO2 
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és szilárd anyag) kibocsátása határozza meg. Ehhez adódnak hozzá az ipari, 
mezőgazdasági üzemek légszennyező pontforrásainak kibocsátásai (pl. illékony 
szerves vegyületek /VOC), továbbá a diffúz szennyezések (pl. por, szaganyagok, stb.) 
hatásai, illetve a környező légszennyezőktől (pl. szomszédos v. távolabbi 
településektől) beáramló szennyezőanyagok. A Nyugdíjas Lakóparknál végzett 
immissziómérések alapján az ózon és a szállópor koncentrációja az elmúlt években 
többször határérték felett volt. A magas szállópor-tartalom a Dél-Alföld egyik 
problémája, amelyet többek között a mezőgazdasági területekről származó 
porszennyezés okoz a közlekedési eredeten felül. Az előző években megépült, a 
várost elkerülő utak (É-i, Ny-i, K-i) révén csökkent gépjárműforgalom hatására a 
közlekedésből eredő légszennyezettség is kisebb lett Hódmezővásárhelyen.  

A zaj és rezgés tekintetében Hódmezővásárhelyen komolyabb problémák nem 
mutatkoznak, a város ipari, gazdasági, kereskedelmi területeinek elhelyezkedése 
rezgésvédelmi szempontból kedvező, mert a legjelentősebb üzemek ipari 
parkokban, tömbökben települtek. A zaj és rezgés jellemzően közlekedési eredetű, 
a főbb városi utak közvetlen környezetében jelentősebb a terhelés.  

A levegő szálló-portartalma a természetföldrajzi adottságok miatt magas. Már 
napjainkban is súlyos egészségügyi problémákat okoz az allergén növények 
pollenszórása (pl. parlagfű), de ez a trend a klímaváltozás hatására növekedni fog.  

A várost érő zajterhelések három forrásból származhatnak, így a közlekedésből, az 
ipari tevékenységből, és egyéb szolgáltatásokból (pl.: szabadtéri rendezvények). 
Ezek közül – a mérések szerint is legjelentősebb a legelső, hiszen a városközponton 
átmenő két főút (45-ös és 47-es) forgalma erőteljes zajhatást jelent (nem beszélve 
a korábban említett levegőszennyezésről). Ezeknek a hatásoknak a csökkentése – 
forgalomszervezési eszközökkel már megkezdődött. 

Veszélyforrásként jelentkezhetnek a város térségében működő állattartó telepek, 
amelyek – nem megfelelő hulladékkezeléssel – a környezetükben súlyos talaj-, 
illetve talaj, vagy felszíni vízszennyezést okozhatnak. 

Az önkormányzat(ok) 
gazdálkodása 

Z3: önkormányzat és intézményeinek energiagazdálkodása 

(Önkormányzati ingatlan állomány energia tanúsítványa, megvalósult 
energetikai fejlesztések), Településüzemeltetés: energiahatékonyságot 
támogató intézkedések bemutatása 

Az önkormányzati épületek, létesítmények szén-dioxid kibocsátása a 
villamosenergia fogyasztás révén 2343 tCO2eq, a földgázfogyasztás 
eredményeképpen 3411 tCO2eq. Az önkormányzati épületek, létesítmények 
villamosenergiafogyasztása 6507 MWh, geotermikus energia felhasználása 4346 
MWH, míg földgáz fogyasztása 1688 MWH. 

Városi és várostérségi 
közművek 

Z4: Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés rendszere, csapadékvíz hasznosítása 

A csapadék és szennyvízrendszer több szakaszon egyesített rendszerként működik, 
a szétválasztás megoldandó feladat, hiszen jelenleg a befogadóba mindenféle 
hasznosítás nélkül kerül a csapadékvíz. A szennyvíztisztító telep fejlesztése el fog 
indulni. A városban nincsenek nagy szintkülönbségek, kis beavatkozással 
elszállítható lenne a csapadékvíz, fontos feladat a csapadékvíz összegyűjtése 
tározókba. 

Stratégiai kérdés a csapadékvizet a szennyvíztől elválasztani, a tisztított szennyvíz, 
és összegyűjtött csapadékvíz pl. erdők locsolására, „klíma erdők” öntözésére 
alkalmas. A szennyvíziszap nitrogén és foszfortatalma is értékes.  

A talajmenedzsment fejlesztésével valósítható meg a csapadékvíz legoptimálisabb 
hasznosítása, a talaj a legjobb víz visszatartó, a szilárd burkolat víz át nem eresztő, 
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vízáteresztő burkolatokkal megoldható lenne a magas vízszintek, hirtelen esőzések 
esetén hulló csapadék visszavezetése a talajba. Belvizes időszakokban látszódnak a 
vízgyűjtő területek, itt meg is kellene tartani a vizet. Belvízérzékeny a terület, jól 
kiépített belvízelvezető rendszer van. Belvíz főleg a tavasszal jellemző, nyárra 
általában vízhiány alakul ki. A belvízhelyzet labilis. A csapadék eloszlása bizonytalan, 
nyáron vízigényes időszakban is hirtelen nagy mennyiségben érkezik a csapadékvíz 
(fél óra alatt 30-40 mm), amelynek elvezetése műszaki szempontból is komoly 
nehézségeket jelent. A csapadékosabb időszakok vizeinek tározására a holtágakban, 
halastavakban, belvíztározókban lenne lehetőség. A csatornahálózat csak 50-60 % - 
ban alkalmas a belvizek elvezetésére. 

Az öntözésüzemeltetés keretében a felszíni vizek mezőgazdasági területekre 
történő eljuttatása megoldandó feladat. A Kakasszéki-csatorna menti területek 
mezőgazdasági termelés szempontjából kevésbé értékesek, mélyfekvésűek, 
alkalmasak záportározó létesítésére. Szennyvíztárolóval szemben épül egy 
záportározó, valamint vízvisszatartó műtárgy is készül.  

Két öntözőrendszer van a városban, a Mindszent-Székutasi (É-Ny) és a 
hódmezővásárhelyi (K-D), mely alacsony kihasználtsággal működik. Tisza 
vízkészletéből lehet vizet vételezni, a szivattyúk és a csatornák kapacitása sincs 
kihasználva, a gazdálkodóknak nincs igénye a vízre. A víztömeg helyben tartása 
fontos klimatikus és öntözési céllal is, de ennek hatásait is számba kell venni – talaj 
víztartalma, belvízveszély. 

Katasztrófavédelem és környezetbiztonság szempontjából a nyári felhőszakadások 
egyre nagyobb gyakorisága nagy kihívásokat fog jelenteni a jövőben. 
Hódmezővásárhely árvízvédelmi szempontból kiemelten veszélyeztetett területen 
fekszik, a belvíz – amennyiben az elvezetést biztosító csatornák túltelítődnek - több 
ezer ha-os területet fenyeget, különösen a déli külterületen.  

Városi és várostérségi 
közlekedés 

Z5: Jellemző közösségi közlekedési módok szolgáltatási oldalon (e-járművek, 
sharing szolgáltatások stb.) 

Hódmezővásárhely jellemzően kerékpáros város. A kerékpárutak a város jelentős 
részén kialakítottak, a hiányzó elemek pótlása a jövő feladata (kerékpárút építés, 
útvonalak kijelölése, egyirányú utcák kerékpárosok számára történő megnyitása, 
kerékpártárolók építése). Mártély, valamint a Tisza-híd kerékpárúttal már elérhető. 
A környező településekkel való összeköttetések bővítése is tervezendő, a kerékpár-
bérlési rendszer kialakításának lépéseit is vizsgálja a város. 

A közlekedés által kibocsátott üvegházgáz mennyiség csökkentésének az egyik 
eszköze lehet, ha az egyéni motorizált közlekedést közösségi járművekre tereljük. 
Jelenleg a hódmezővásárhelyi közösségi közlekedés járataitnem használja a 
lakosság kellő intenzitással. Az intézkedés elemei lehetnek forgalomszervezési 
lépések, a járműpark és a kiszolgáló infrastruktúra (töltők, megállók) korszerűsítése 
– lehetőség szerint elektromos vagy hibrid buszok beszerzése, valamint ennek 
részeként kezelendő a Tram-Train . Ezeknek az eszközöknek a használatát erősíti az 
ingyenes helyi tömegközlekedés bevezetése.  

Az alternatív hajtásláncú járművek (hibrid és elektromos személygépkocsik, 
kerékpárok, rollerek) elterjedése egyre gyorsabb. Ezzel párhuzamosan egyre 
nagyobb igény mutatkozik a gyorstöltésre is alkalmas e-töltő oszlopok telepítésére. 
Lehetőség szerint érdemes volna az ilyen kapacitások mellé napelemes 
rendszereket telepíteni. 

Csongrád-Csanád megye vasúthálózatának gerincét alkotó 130-as menetrendi 
mezőben szereplő Szolnok - Tiszatenyő - Hódmezővásárhely - Makó és a 135-ös 
Szeged - Békéscsaba vasútvonal érinti Hódmezővásárhelyt. A várost napi 52 vasúti 
járat érinti. A vasúti közlekedés viszonylatai sem menetidőben, sem kényelemben 
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nem felelnek meg a ma elvárható színvonalnak. További kedvezőtlen adottság az 
intermodális kapcsolatok hiánya.  

A város keleti részén lévő iparterület üzemeinek egy része MÁV vagy 
magántulajdonú iparvágánnyal rendelkezik, amelyeknek kihasználtságát 
észszerűen növelve csökkenthető lenne a városi közutakat és a megépült elkerülő 
utakat terhelő nehéz teherforgalom.  

Szeged-Hódmezővásárhely között megépült a tram-train, a Szeged-Rókus és 
Hódmezővásárhely-Népkert állomás közötti szakasz 100km/ó sebességű 
szerelvények közlekedésére alkalmas felépítménnyel, külterületen dízel üzemű 
vontatással biztosítva a két város központjának közvetlen összeköttetését. A 
nyomvonal mindkét városban áthalad a városközponton, elkerülve az átszállást, 
rövidítve a menetidőt, növelve az utazás biztonságát és kényelmét. 
Hódmezővásárhelyen 3,3 km hosszú villamos pálya épült. A tram-train megépülte 
után csúcsidőben a járművek 20 percenként közlekednek, Szeged és 
Hódmezővásárhely belvárosa között az utazási idő fél óra lesz. 

Környezet- és 
természetvédelem 

Z6: Zöldfelületi ellátottság 

A település 49 ezer ha területének 87,5 %-a (mintegy 43 ezer ha) termőterület, a 
többi művelés alól kivett, beépített terület. A település országos viszonylatban is 
nagy kiterjedésű külterületének meghatározó része mezőgazdasági terület. A 
mintegy 43 ezer ha termőterületnek 94 %-a mezőgazdasági terület. A település 
erdősültsége messze elmaradva az országos átlagtól, alig éri el a 4 %-ot, az erdők 
mindössze, 4,8 %-át adják a termőterületnek. Az elmúlt öt évben az Önkormányzat 
telepített új erdőket, összesen 54 hektárt. (2009-ben 22 ha, 2013-ban 32 ha-t.) 
Előbbit főként Batida, Erzsébet és Kútvölgy térségében, utóbbit az Ipari-park, a 
Makói és a Maroslelei út környékén. 

A zöldfelületi rendszer városszerkezeti és kondicionáló szempontból meghatározó 
elemei a Kása-erdő, mint parkerdő egybefüggő, nagy kiterjedésű területe, a 
városközponti zöldterületek (Kossuth tér, Hősök tere, Kodály Zoltán utca menti 
Europa-park, Népkert) és értékes fasorok (pl. Ady Endre utca). A zöldfelületi 
karaktert meghatározó sajátosságok a központi belterületen a széles, fásított 
zöldsávú utcahálózat, a város szegélyén lévő kertvárosias és falusias lakóterületek 
intenzív hasznosítású, fásított lakókertjei (Kishomok, Öreg-Kishomok, egyéb 
belterületek: Batida, Szikáncs, Erzsébet, Kútvölgy), valamint a város-közeli 
intenzíven művelt kertes (gyümölcsös) mezőgazdasági területek.  

A külterületen a zöldfelületi karakter meghatározó elemei a mártélyi hullámtér, a 
külterületi utakat, csatornákat, volt holtágakat kísérő fásítások, ligetes fás 
gyepterületek, a fásított tanyák és fásított mezőgazdasági üzemi területek és 
környezetük, a mozaikosan elhelyezkedő erdőterületek és nem utolsó sorban a 
szántóföldi művelt mezőgazdasági területek. 

A jellemzően síkvidéki fekvésű város lakóutcáinak sajátossága, hogy a kis lejtésű 
utcák felszíni vízelvezetési nehézségei miatt, valamint helyenként a történelmileg 
kialakult mezővárosi szekérbeállós porták miatt az utcákban széles zöldsávok, 
széles, gyakran gyepes szikkasztó árkok alakultak ki. A széles zöldsávok általában 
fásítottak. 

Ökológiai szempontból a Tisza és holtágai hullámterének ártéri erdőterületeket 
magába foglaló "zöldfolyosója" kimagaslóan értékes. A hullámtéri gazdálkodás 
ökológiai érdekeinek figyelembe vételével, a hullámtéri szántók egy részének 
erdősítése, gyepterületté alakítása tovább emelné a mártélyi holtág védett 
területének ökológiai értékét. Jelentős az ökológiai értéke a feltöltődött, volt 
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folyómeder területeken kialakult mélyfekvésű gyepeknek, a ligetes-fás 
területeknek, az élő csatornákat kísérő fás rét-legelő területeknek, fásításoknak. 

A külterületi utakat kísérő fasorok, erdősávok, illetve azok rendszere sok helyen 
hiányos. A 47-es és 45-ös utak menti kőris, juhar és akác fasorok, erdősávok, 
valamint minden meglévő út és csatorna menti fásítás értékes zöldfelületi elemei a 
tájnak, ezért a megtartásuk, felújításuk, a fasorok kipusztult faegyedeinek pótlása 
fontos feladat a tájgondozásban, tájfejlesztésben. 

A város összes zöldterülete 371.690 m2, ami 1 lakosra vetítve mintegy 8,6m2/fő 

zöldfelületi ellátottságot jelent az intenzíven fenntartott zöldfelületekre 
vonatkozóan. A pihenés, játék és sport céljára igénybe vehető parkok aránya az 
elvárhatónál alacsonyabb a gondozott zöldfelületeken belül. A városban 27 
játszótér, tornapálya, pihenőhely található, amelyek területe összesen 39.410 m2. 

Az erdőállomány túlnyomórészt térben széttagolt, elszórt, – egységes, összefüggő 
erdő csupán a Tisza árterében és a holtágak mentén található (ezek aránya az összes 
erdő 85%-a). A mintegy 3.100 hektár erdőterület kb. 55%-án folyik szakszerű 
erdőgazdálkodás, tervszerű fakitermelés és pótlás, a magántulajdonú erdők sorsa 
ebből a szempontból aggályos.  

A biológiailag aktív felületek zsugorodása és a térszint mesterséges anyagokkal 
(beton, kő, aszfalt, üveg, stb.) történő lefedése megváltoztatja a városok sugárzási 
és hőtárolási tulajdonságait, és egyfajta hő-csapda alakul ki. További hő-többletet 
okoz még az ipari tevékenység, a közlekedés, a fűtés és hűtés, a légszennyezettség, 
stb. Mindezek együttes hatásaként a városok felett „hőburok” („hősziget”) 
keletkezik, amely hátrányosan változtatja meg a település klimatikus viszonyait, az 
emberek komfort érzését, és ez által az életminőségét. 

A mezőgazdaság szerepe a város életében kiemelkedő, ugyanakkor a szektor szén-
dioxid kibocsátása is jelentős. Az állattenyésztésen túl a vegetáció alacsony szén-
dioxid elnyelő kapacitásának köszönhetően a jelenlegi szántóföldi orientációjú 
agrárium nem képes ellátni azt az ÜHG nyelő kapacitást, amelyet potenciálisan 
képes volna. Egy helyi viszonyokhoz alkalmazkodó mezőgazdaság, mezővédő 
erdősávok telepítése, vagy komplex ökológiai víz-és tájgazdálkodási rendszerek 
elterjesztése jelentős széndioxid kibocsátás csökkentést eredményezhetne.  

Z7: Természeti ökoszisztémák helyzete 

Natura 2000 hálózathoz tartozó területek:  

- Alsó-Tisza-völgy (HUKN10007) különleges madárvédelmi terület (SPA)  

- Vásárhelyi és Csanádi-puszták (HUKM10004) különleges madárvédelmi 

terület (SPA)  

- Tisza hullámtér (HUKN20031) különleges természetmegőrzési terület 

(SCI)  

- Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták (HUKM20001) 

különleges természetmegőrzési terület (SCI)  

- Hódmezővásárhelyi Kék-tó (HUKM20002) különleges természetmegőrzési 

terület (SCI)  

Az ökológiai hálózathoz tartozó területek közül a belterületen 
pufferterületként nyilvántartott a Maros utca – Délibáb utca vonalától D-re, a 
Marsoteleki út K-i és Ny-i oldalán lévő beépítetlen, mélyfekvésű terület, amit a 
hatályos Településszerkezeti terv részben vízgazdálkodási területként, részben 
beépítésre szánt kereskedelmi-gazdasági területként és lakóterületként 
határoz meg. A belterület további, ökológiai hálózathoz tartozó pufferterületei 
a Szeged-Orosháza vasútvonal két oldalán a belterület K-i határában telepített 
két erdősáv, valamint a Kakasszéki-csatornától D-re lévő részben roncsolt, 
gyepes területek.  
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A város természeti értékeinek bemutatását, a környezeti nevelést többek 
között az alábbi három tanösvény is szolgálja:  

- Téglagyári kubikgödrök tanösvény (Rárosi úttól K-re, a belterület É-i 

határán)  

- Ártéri tanösvény (Mártélyi holtág)  

- Tiszai tanösvény (Mártély) 

 

  



 

2.3.3 Digitális város 
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Város és térsége 
gazdasága 

D1: Digitális technológia-szolgáltatók helyi jelenléte: A digitális technológia-

szolgáltatók helyi jelenléte a digitális város alapját képezi. Hódmezővásárhelyen 3 

főbb mobil távközlési és 4 internet, IPTV szolgáltatást nyújtó szolgáltató van jelen. 

Utóbbiak egyike a város tulajdonában lévő Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és 

Szolgáltató Zrt. (HVSZ Zrt.). A HVSZ Zrt. a város működtetésének számos területén 

jelen van, így az informatikában is. A HVSZ Zrt. informatikai részlege olyan 

informatikai szolgáltatásokat lát el, mint az üzemeltetés, karbantartás, fejlesztés, 

vagy szerverhelyezés. A HVSZ ezen felül üzemeltetési feladatokat 

(szerverfelügyelet, szaktanácsadás, tervezés és kivitelezés) is ellát, valamint 

internetszolgáltatóként is működik. Digitális fejlődés akkor lesz elérhető, ha a helyi 

szolgáltatók is fejlesztik szolgáltatásaikat. A magánszektor digitális technológia-

szolgáltatóinak elsődleges célja a profitszerzés, könnyen meglehet, hogy idővel a 

szolgáltatások ára, a nagyvállalatok által lefektetett hírközlési hálózatok bérleti díja 

megnő. Ahhoz, hogy a város kevésbé legyen kitéve a kedvezőtlen piaci 

tendenciáknak, érdemes a saját tulajdonában álló digitális szolgáltatásokat 

fejlesztenie. 

D2: Digitális technológiát alkalmazó cégek jelenléte: Hódmezővásárhelyen 

kimagaslóan magas a térfigyelő kamerák száma, ezek elhelyezkedése azonban nem 

minden esetben optimális, a képminőség nem felel meg a kor elvárásainak. A 

kamerahálózat hiányosságai indokolttá teszik a rendszer felülvizsgálatát az 

elkövetkező időszakban. 

A város és várostérség 
társadalma 

D3: A lakosság digitális eszköz ellátottsága, kompetenciák, felhasználói szokások: 
A hódmezővásárhelyi lakosság körében végzett felmérés szerint a lakosság digitális 
eszköz ellátottsága meglehetősen magas. A válaszadók 94%-a rendelkezett 
okostelefonnal, háromnegyedük számítógéppel, de több mint felük otthonában a 
televízió is okos készülék. Elmondható tehát, hogy a lakosság körében a 
digitalizációt nem gátolja az eszközhiány. Az egyre szélesebb körben terjedő és 
egyre „okosabb” digitális eszközök fejlődésével azonban a város lakosságának is 
együtt kell fejlődnie. Ez az eszközök meglétével szemben már nagyobb problémát 
jelenthet, főleg az idős lakosság körében.  Az internetet a lakosság elsősorban 
információszerzésre, kommunikálásra, valamint közösségi oldalak látogatására 
használja. Az élet egyre több területén válnak szükségessé azonban a megfelelő 
digitális kompetenciák, és ezt a tendenciát a COVID-19 pandémia tovább 
gyorsította. A város az utóbbi években nagy figyelmet szentelt a lakosság digitális 
kompetenciáinak fejlesztésére. Erre irányult például a város felső tagozatos diákjai 
számára elérhető tízujjas gépelési tanfolyam, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 
fiatalok alkalmazkodni tudjanak a munkaerőpiac egyre magasabb elvárásainak a 
digitális ismeretek terén. A város jövőjében azonban fontos cél kell, hogy legyen az 
idősek és a megfelelő digitális kompetenciák hiányában szenvedő egyéb társadalmi 
rétegek digitális felzárkóztatása. 

 

A város, várostérség 
szolgáltatási mixe 

D4: A digitális átállást lehetővé tevő infrastruktúra mennyiségi és minőségi 

jellemzői: A digitális átálláshoz jó alapként szolgálhat a város tulajdonában lévő 

optikai hálózat. Ennek fejlesztésével a város üzemeltetése hatékonyabbá válhat, a 

szolgáltatások köre szélesedhet. Bár a hálózat jelentős kiterjedésű, a fejlesztést 
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gátolja, hogy mára a kábelek elavultak, nem bírnák az újabb technológiákhoz 

szükséges terhelést. Ennek megfelelően az optikai hálózatot nem csak bővíteni kell, 

hanem ahol indokolt ott cserélni is, hogy a hálózat a kor elvárásainak megfelelő 

kapacitással rendelkezzen. 

D5: Digitális ügyintézési lehetőségek a (köz)szolgáltatások területén: A digitális 

ügyintézés egy kényelmesebb, otthon is elvégezhető alternatívát jelent a 

hagyományos hivatali ügyintézéssel szemben, ahol nincs szükség utazásra és sorban 

állásra. Ennek ellenére továbbra is sokan választják a hagyományos, személyes 

ügyintézést. A lakosság egyes rétegeiben megfigyelhető egyfajta ellenállás az online 

ügyintézéssel szemben, vélhetően azért, mert az ehhez szükséges digitális 

képességek elsajátítása sokak számára többlet terhelést jelent. Épp ezért, a 

városnak a jövőben hatékonyabban fel kell hívnia a figyelmet az e-ügyintézés, 

valamint az egyéb digitális és okos megoldások pozitív hozadékaira, el kell érnie, 

hogy ne csak a digitális átállással járó nehézségeket, hanem annak előnyei is 

tudatosuljanak az emberekben.  

A város tudatosan törekszik a digitális ügyintézési lehetőségek körének 

szélesítésére. Városi weboldalak és okostelefonos applikációk teszik lehetővé a 

város számos területén a hibabejelentést, ezzel hatékonyabbá téve a 

városüzemeltetés munkáját. A város internetes oldalán számos formanyomtatvány 

érhető el, ami megkönnyíti az ügyintézést. Lehetőség van a városban többek között 

az adóügyletek online intézésére (pl. HIPA bevallás, gépjárműadó, adóegyenleg 

lekérdezés), szociális támogatási kérelem benyújtására, születési anyakönyvi 

kivonat igénylésre. Az online ügyintézés ugyanakkor még több területen is 

bővíthető. Az e-ügyintézés fejlesztésének egyik következő lépése lehet a további 

online ügyintézési lehetőségek feltérképezése, implementálása. 

D6: Digitális (adat alapú) feladatszervezés helyzete a közfeladat ellátásban: 2014-

2020-as időszakban a városi intézmények többsége megvalósított valamilyen típusú 

informatikai fejlesztést. Az intézmények jelentős részénél jelenleg is folyamatban 

vannak, és a közel jövőben is terveznek informatikai fejlesztéseket. A korábbi 

informatikai fejlesztések elsősorban eszközparkfejlesztést és hálózatfejlesztést 

jelentettek. Az intézmények többsége az alkalmazottak rendelkezésére bocsát 

valamilyen informatikai eszközt (főként személyi számítógépet és laptopot). 

Elmondható tehát, hogy a digitális feladatszervezéshez kedvező infrastrukturális 

háttér áll rendelkezésre a városi intézmények számára. Ezzel szemben viszonylag 

kevés intézményben tartottak felhasználói képzéseket a dolgozók részére, holott a 

megfelelő digitális kompetenciák szintén elengedhetetlenek a digitális 

feladatszervezéshez. Az intézmények a lakosság irányába elsősorban tájékoztatás 

céljából valósít meg digitális tevékenységeket, kifejezetten digitális szolgáltatást 

csak az intézmények csekély része nyújt.   

Az önkormányzat(ok) 
gazdálkodása 

D7: Digitális adatbázisok és adatfeldolgozás: Az önkormányzat digitális 

adatbázisának kialakítása folyamatos feladat. 

Környezetvédelem, 
városi klíma 

D8: Környezeti szenzorok fajtái, egyéb jellemzői, kapcsolódó adatmenedzsment: 

Bár a városban nem működnek környezeti szenzorok, a város fontosnak tartja a 
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környezet védelmét és ennek megfelelően dolgozik a környezeti monitoring 

módszertanán. 

Városi és várostérségi 
közlekedés 

D9: Digitális megoldások a helyi közösségi és közúti közlekedésben: 

Hódmezővásárhelyen egyre több digitális és okos megoldás segíti a helyi 

közlekedésben résztvevőket. A helyi közösségi közlekedést egyelőre a helyi 

buszjáratok határozzák meg. A buszmegállóhelyeken kihelyezett menetrendek 

mindegyike QR-kóddal van ellátva, ami lehetővé teszi, hogy az utasok az 

okostelefonjukra is elmentsék a járatok menetrendjeit. A menetrendek ezenfelül 

online is elérhetőek. Hódmezővásárhelyen három fizetős parkoló zóna került 

kijelölésre. A parkolási díj megfizetésére immáron a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 

applikációján keresztül is lehetőség van. A vasút fenntartója, a MÁV rendelkezik 

saját applikációval, ami a vonattal közlekedőket segítheti. Összességében 

elmondható, hogy az okos megoldások a motorizált közlekedés minden szintjén 

jelen vannak, ugyanakkor az átláthatóság kedvéért érdemes lenne ezeket egy 

platformra hozni (például a városi applikációba integrálni). A városban működő 

okoszebra jó példa arra, hogy a digitális megoldások miként tehetik hatékonyabbá 

és biztonságosabbá a közlekedést. A további fejlesztések érdekében a városnak 

pontosan fel kell mérnie azokat a területeket, ahol az ilyen jellegű fejlesztések 

megvalósítása indokolt lehet. 2022-ben három új okospad kerül telepítésre a 

belvárosban. 

Városi és várostérségi 
közművek 

D10: Közmű-működtetés szenzoros követése: A digitalizáció a városi közművek 

működését is képes hatékonyabbá tenni. Hódmezővásárhely több közművét is 

érintő probléma a kábelek, csövek elavulása. A közüzemi vízhálózat esetében a 

csövek elavultsága miatt városszerte gyakoriak a csőtörések, szivárgások. Az ilyen 

meghibásodások jelentős vízveszteséggel járnak a város számára, holott a klíma 

változásával, az egyre szárazabb időjárással az ivóvíz felértékelődik. Digitális 

vezérlőegységek és okosmérők telepítése lehetővé tenné, hogy a város pontosan 

nyomon kövesse a hálózatban folyó vízmennyiséget, valamint azt, hogy a város 

időben értesüljön az esetleges meghibásodásokról. Az ilyen jellegű digitális és okos 

megoldások több közmű esetében is alkalmazhatóak, és telepítésükkel 

költséghatékonyabbá válhat a város üzemeltetése. 

D11: Lakossági digitális megoldások: A városüzemeltetés digitális fejlesztései 

mellett a lakossági digitális megoldások fejlesztése is fontos lépés egy okos városhoz 

vezető úton. Hódmezővásárhelyen egyre több okostelefonos applikáció érhető el a 

lakosság számára. Ilyen például a MÁV applikáció a vonatutak tervezését segíti, vagy 

a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. applikációja, amelyben immáron a hódmezővásárhelyi 

parkolási zónák is elérhetőek, de említésre méltó a Qulto applikáció is, amelynek 

köszönhetően a Németh László Városi Könyvtárban is leegyszerűsödött a könyvtári 

ügyintézés. A könyvtárnak ezen felül egy saját applikációja is van, az NLVK, amelyen 

keresztül elérhető a könyvtár katalógusa a Pósa Lajos Gyermekkönyvtáréval 

egyetemben. 2017-ben egy városi applikáció is kifejlesztésre került, amelyen 

keresztül a turisták könnyen informálódhattak, a lakosok képbe kerülhetnek a 

legfrissebb hírekkel, valamint hibabejelentéseket is tehetnek.. A városkártya  

applikációban  sok potenciál rejlik fejlesztésre érdemes. Ahogy az új infrastrukturális 

fejlesztéseknél úgy a digitális fejlesztéseknél is alapvető szempont kell, hogy legyen 

az esélyegyenlőség, vagyis az, hogy a digitális szolgáltatások mindenki számára 
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elérhetőek legyenek. A már meglévő digitális infrastrukturális elemek fejlesztése, 

újak létrehozása szintén hozzájárulhatnak a város digitalizációjához. A városban 

elérhető okoszebrák, wifi hotspotok számának bővítése új fejlesztések (pl. 

okospadok telepítése) a város digitalizációját szolgálhatják. A város QTA – 

közterület üzemeltetést támogató alkalmazás – bevezetését is tervezi. 

 

 

2.3.4 Megtartó város 
 

Szakági területek Értékelési szempontok 

A város, várostérség 
társadalma 

M1: Demográfiai helyzet: Hódmezővásárhelyen demográfiai tendenciái az alföldi 

városok többségéhez hasonlóan kedvezőtlenek. A népesség fogyatkozását egyaránt 

idézi elő az elvándorlás és az, hogy a halálozások száma évről évre meghaladja az 

élveszüléseseket, vagyis az elöregedés. A város jövőjének egyik legégetőbb kérdése 

az, hogy miként lesz képes a népességfogyást megállítani. Ennek egyik kulcsa lehet 

az, ha olyan szolgáltatásokat képes biztosítani a városban, ami a fiatalabb 

korosztályok számára is vonzó lehet. A közeli Szeged számos olyan tanulási, 

szórakozási és munkalehetőséggel bír, amivel Hódmezővásárhely nem. A városnak 

törekednie kell arra, hogy a helyi fiatalok a városon belül is megtalálják azokat a 

kikapcsolódási lehetőségeket, amik egyfajta kötődést alakíthatnak ki a város iránt 

és amik a közösségteremtés színterei lehetnek. A 2021 nyarán megnyitott ifjúsági 

klub egy iránymutató kezdeményezés a fiatalok közösségi életének javításában, 

érdemes továbbfejleszteni, a szórakozási lehetőségek körét bővíteni. 

Hódmezővásárhely azok számára a fiatalok számára is alkalmas hely lehet, akik a 

családalapításon gondolkodnak Ehhez hozzájárul a nyugodt mégis városias közeg, 

valamint az, hogy Szegedhez képest Hódmezővásárhelyen olcsóbb ingatlanárak 

jellemzőek, ami különösen fontos a közös életüket megkezdő fiatal párok számára. 

Nem elhanyagolható a népességmegtartás szempontjából a szociális infrastruktúra 

színvonala. A valós igényeken alapuló fejlesztések úgy az oktatási, nevelési, mint az 

egészségügyi intézmények esetében, valamint az olyan kezdeményezések, mint az 

Egészséges Vásárhely program mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 

Hódmezővásárhely egy olyan város legyen, ahova örömmel költöznek a családok. 

M2: Helyi identitást meghatározó tényezők és szerepük a helyi /térségi közösség 

alakításában: Hódmezővásárhelyen fontos az emberek számára a helyi identitás. A 

„vásárhelyiség” arra a többnyire konzervatív, hagyományőrző, öntudatos és tenni 

akaró mentalításra épül, amely a város lakosságát jellemzi. A vásárhelyiség fontos 

alapja a lokálpatriotizmus, amely a város iránti elköteleződés mellett egy mindenki 

számára nyitott és befogadó hozzáállást is magában hordoz. A helyi identitás 

megőrzésének legkézzelfoghatóbb feladatát a helyi épített örökség és művészeti 

értékek megőrzése jelenti. Ehhez a szakrális és védett épületek, valamint az 

emlékművek állagmegóvására, felújítására is szükség van. A város céljai között van 

a helyi kulturális élet újbóli fellendítése is, amely szintén közösségteremtő erővel 

bír. A kulturális élet fellendítéséhez a város olyan szolgáltatásokat és 
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rendezvényeket szervez, amelyek nem csupán a lakosság kulturális, művészeti és 

tudományos fejlődéséhez járulnak hozzá, de akár a nemzetközi szintéren is elismert 

szereplőket is rendszeresen Hódmezővásárhelyre vonzhatnak. A kultúra mellett a 

sport közösségkovácsoló ereje is hozzájárulhat a helyi identitás erősítéséhez, így a 

város a jövőben a sportfejlesztésekre nagy hangsúlyt fog fektetni.  

Bár a kulturális örökségek és a hagyományok fontos részét képezik a helyi 

identitásnak, megtartó erejük azonban csak egy olyan környezetben képes 

érvényesülni, amelyben a lakosok megélhetése sem jelent problémát. A 

városvezetés számos olyan kezdeményezést valósított meg, amely hozzájárul a 

helyiek helyben tartásához, és amely a város iránti elköteleződést hivatott 

megerősíteni és támogatni. A városkártya rendszer a helyiek számára ingyenes 

buszközlekedést, múzeumlátogatást és kedvezményes sportolási lehetőségeket 

tesz lehetővé. A városi médiacentrum megalapítása hozzájárul ahhoz, hogy a 

helyiek értesüljenek a várost érintő fontosabb eseményekről, rendezvényekről. A 

helyi identitás megerősítése különösen fontos a fiatalok körében, hiszen csak így 

érhető el, hogy a vásárhelyiség a jövőben is fennmaradjon. A város vezetése több 

olyan intézkedést is meg tervez valósítani a jövőben, amely kifejezetten a fiatalok 

helyben tartását, életkörülményeik javítását célozza meg. Ilyen a Bursa Hungarica 

ösztöndíj pályázat folytatása, valamint egy ösztöndíjjal és lakbérkedvezménnyel 

együtt járó mentorprogram kidolgozása, amely segíti a diákok iskoláztatását. Annak 

érdekében, hogy a hódmezővásárhelyi fiatalság a nemzetközi szintű elvárásoknak is 

meg tudjon felelni a város nyelvtanulási és nyelvvizsga programot indított el, de 

szintén segítenek ebben a testvérvárosi diákcsere programok is, amelyek a 

nyelvtanulás mellett nemzetközi tapasztalattal is felruházzák a fiatalokat.  

Az idősebb generációk tudásának átadása alapvető fontosságú lehet a vásárhelyiség 

megőrzésében. A városban egyébként is jellemző elöregedés mellett az időseket 

aktívabban be kell vonni a város fejlesztéseibe és jövőjének tervezésébe. Ehhez 

olyan eszközökre van szükség, amely az ő számukra is vonzó és ösztönzőleg hat. Az 

idősek bevonásában jelentős szerepe van a civileknek, az Idősügyi Tanácsnak, a 

helyi nyugdíjas kluboknak és olvasóköröknek. 

M3: Térségi mobilitási trendek (várostérségi ingázás): A 2011-es legfrissebb adatok 

szerint a hódmezővásárhelyi munkaerő valamivel több, mint 15%-a napi szinten 

eljárt más településre dolgozni. Az azóta eltelt 10 évben ez az arány vélhetően 

tovább nőtt. Az ingázás legnépszerűbb célpontja a könnyen és gyorsan 

megközelíthető Szeged. Szeged és Hódmezővásárhely között 2x2 sávos autóút 

található, kötöttpályás közlekedést a vasút, valamint a hamarosan átadásra kerülő 

tram-train jelenti, utóbbi várhatóan 37 perc alatt teszi meg a két város központja 

közötti távot. Hódmezővásárhelyre nézve a tram-train üzembe helyezésének 

következményei kettősek: egyfelől felerősödhet a városból történő ingázás, 

másfelől új lehetőségek nyílhatnak meg a város számára. Noha Szeged munkaerő 

elszívó hatása a város szempontjából sokszor negatívumként merül fel, 

Hódmezővásárhely előnyére kovácsolhatja Szeged közelségét. A két város 

kapcsolatában Hódmezővásárhelynek újra kell értelmeznie saját szerepét, építenie 

kell a saját erősségeire, elsősorban azokra a tulajdonságaira, amelyek 



 

Szakági területek Értékelési szempontok 

Hódmezővásárhelyet egy élhető városság teszik, és amelyek ily módon 

ösztönözhetik városba történő odavándorlást. 

M4: Társadalmi rétegződés, konfliktusok: Hódmezővásárhelyen nincs 

szegregátum, de jelen vannak olyan folyamatok, amelyek a társadalmi rétegződés 

erősítéséhez, egyes társadalmi csoportok leszakadásához vezethetnek. Az 

elöregedés és a fiatalok elvándorlása sebezhetőbbé teszi az idősebb rétegeket. Az 

egyre nagyobb számú idősekre különösen nagy figyelmet kell fordítani a jövőben. 

Az elöregedés ellensúlyozására a fiatalok megtartását támogató programokat is 

indítani kell, például egy fecskeház-programot. 

A városban több száz olyan család van, akik rendszeres segítségre szorulnak a város 

részéről. A leszakadó, segítségre szoruló és mélyszegénységben élő rétegeket segítő 

programok esetében a jövőben lényegesen nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 

fenntarthatóságra, hiszen a múltbéli tapasztalatok azt mutatták, hogy a programok 

eredményei rövid életűek voltak. A PETRA modellprogram, amely már a 

fenntarthatóság szemléletével lett létrehozva, első évében már sok családban 

sikeres eredményeket tudott felmutatni. A PETRA modellprogram további 

sikeressége esetén egy iránymutató program lehet nem csak Hódmezővásárhely, 

de akár az ország más településein is, így érdemes tovább folytatni és fejleszteni azt. 

Város és térsége 
humán infrastruktúrája 

M5: Civil tevékenység jelenléte, szerepvállalása a közfeladatok ellátásában: 

Hódmezővásárhelyen a lakosság város iránti elkötelezettségének köszönhetően 

civil szervezetek széles és aktív köre alakult kis az évtizedek során. A város céljai 

között szerepel a civilek aktívabb bevonása a településfejlesztésbe, valamint az 

önkéntesség és az alulról szerveződő kezdeményezések erősítése. Az önkormányzat 

a jövőben több olyan lépést is tesz, amely hozzájárul a civil szervezetek sikereihez, 

az civilek és a város közti kapcsolat erősítéséhez. Ilyen lépés a civil szervezetek 

megsegítése a pályázati források felkutatásában és megszerzésében, vagy a 

kommunikáció és a nyilvánosság biztosítása. A civil szervezetek egyik legnagyobb 

kihívását az utánpótlás biztosítása jelenti. Egyre kevesebb fiatal érdeklődik az iránt, 

hogy csatlakozzon a civil szervezetekbe, így mind ezeknek a szervezeteknek, mind a 

városnak meg kell találnia a módját, hogy miként tehetné a helyi civil életet ismét 

vonzóvá a fiatalabb generációk számára. A városban figyelmet kell fordítani továbbá 

az egyházak fontos szerepére is. Az egyházak amellett, hogy több városi intézmény 

fenntartói, tevékenységük hozzájárulhat a közösségteremtéshez, valamint a 

társadalom etikus viselkedésének formálásához. 

M6: Esélyegyenlőség biztosítása és a humán közszolgáltatások elérhetősége: 

Hódmezővásárhely 2018-ban felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) a 

közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvének figyelembevételével 

került kidolgozásra. A HEP külön kitér a mélyszegénységben élők és romák, a 

gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők helyzetére és az 

esélyegyenlőségük biztosításához szükséges szempontokra. A HEP értelmében 

biztosítani szükséges az idősek hozzáférését az egészségügyi és szociális, valamint a 

kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz. A közszolgáltatásokat a fogyatékkal 

élők számára jogszabályi kötelezettség elérhetővé tenni, a város ezek szerint jár el. 
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A közszolgáltatást nyújtó intézményeknél, a közlekedésben és a virtuális térben is 

folyamatos az akadálymentesítés a fogyatékkal élők számára. 

M7: A leszakadó / veszélyeztetett társadalmi csoportok felzárkózást biztosító 

városi és térségi akciók, projektek, szervezetek: 

Bár Hódmezővásárhelyen nincsenek szegregátumok, előfordulnak rendszeres 

segítségre szoruló egyének és családok, akik felzárkóztatásáért a városnak a 

következő években is felelősséget kell vállalnia. Bár az évek során számos 

felzárkóztatást célzó projekt valósult meg Uniós forrásokból, a tapasztalat azt 

mutatta, hogy ezek rendszerint nem bizonyultak fenntarthatónak. A munkaerőpiaci 

integrációt elősegítő projektek esetében jellemzőek voltak a rövid távú sikerek, 

gyakran előfordult, hogy a résztvevők a megvalósítás ideje alatt sikeresen 

munkához jutottak, a projektzárást követően azonban fokozatosan ismét kiestek a 

munkaerőpiacról. A város ezt felismerve indította el a PETRA modellprogramot, 

amely elkészítésénél központi szempont volt a fenntarthatóság. A program nem 

csak egyéneket, hanem családokat is befogad. A program segíti a nehéz sorsú, de 

tehetséges gyermekeket abban, hogy elsajátítsák azokat az alapkompetenciákat, 

amiket otthon nem kapnak meg, és hogy jobban tudjanak érvényesülni a 

mindennapokban. A program további sikeressége esetén érdemes tovább bővíteni 

a résztvevők számát, továbbfejleszteni a programot. 

A város, várostérség 
szolgáltatási mixe 

M8: A szolgáltatások elérhetőségének elemzése a lakossági hozzáférés oldaláról, 

elégedettség: A lakosság körében végzett felmérés rámutatott, hogy a helyiek 

alapvetően meg vannak elégedve a helyi szolgáltatások minőségével és azok 

elérhetőségével, ugyanakkor az is kiderült, hogy egyes területeken még van 

fejlődési potenciál. Az egyik legtöbbet hiányolt szolgáltatás Hódmezővásárhelyen a 

fogászati ellátás, amely miatt sokan Szegedre kényszerülnek járni. Noha nem 

mondható teljeskörűnek az elégedettség, a lakosok többnyire megfelelőnek tartják 

az oktatási, nevelési intézmények és egészségügyi intézmények elérhetőségét a 

városban. Az alapvető szolgáltatások biztosításán felül fel kell mérni, hogy milyen 

speciális igények jelennek meg a városban, vagy akár a várostérségben. Az igények 

ismeretében a szolgáltatások fejlesztésének következő lépése lehet például a 

szakkellátás fejlesztése. 

A város, várostérség 
gazdasága 

M9: Társadalmi vállalkozások helyzete: A gazdasági vállalkozások célja jellemzően 

a profit maximalizálása. A társadalmi vállalkozások ezzel szemben egy társadalmi 

kihívás megoldására jönnek létre. Működésük alapelve, hogy a vállalkozás bevétele 

elsősorban nem az osztalékok növelését szolgálja. A társadalmi vállalkozások 

bevételét a kitűzött cél megvalósítására, a kedvezményezettekre, valamint 

magának a vállalkozásnak a fenntartására fordítják. Noha több szociális 

kezdeményezés is megvalósult már a városban, társadalmi vállalkozások jelenleg 

nem működnek Hódmezővásárhelyen. A társadalmi vállalkozások alapítása 

hozzájárulhatna a hátrányos helyzetűek, például fogyatékkal élők, tartósan 

munkanélküliek helyzetét. Bár a társadalmi vállalkozások bizonyos társadalmi 

célokkal jönnek létre, a tevékenység közvetlen célja a bevételszerzés kell, hogy 

legyen, hiszen ezekből lehet fedezni célok megvalósításához szükséges költségeket. 



 

Szakági területek Értékelési szempontok 

Ezért egy társadalmi vállalkozás létrehozását megelőzően azonosítani kell azokat a 

területeket, ahol a valós igények lehetővé teszik a bevétel termelését. 

 

 

2.3.5 Kiszolgáló város 
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Településfejlesztési és 
rendezési tervi 
összefüggések 

K1: A magasabb szintű területfejlesztési dokumentumokkal való tervezési 
összhang: A várost érintő területfejlesztési dokumentumok elkészítése során 
fontos szempont volt az azokban megnevezett célok közötti összhang. A 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia magasabb szintű területfejlesztési 
dokumentumokkal való összhangja a 3.5. „A stratégia összhangja más 
stratégiákkal” című fejezetben kerül részletezésre. 

K2: A várost és várostérséget érintő területfelhasználási kategóriák és a műszaki 

infrastruktúra hálózatok főbb elemeinek bemutatása: 

Hódmezővásárhely MJV Településszerkezeti tervében az alábbi 

területfelhasználási kategóriák jelennek meg:  

• Lakóterület (nagyvárosias, kisvárosias, kertvárosias, falusias) 

• Településközpont vegyes terület 

• Intézményi vegyes terület 

• Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

• Ipari gazdasági terület (jelentős környezeti hatással 

• Különleges beépítésre szánt terület 

• Közúti közlekedési terület 

• Közműterület 

• Kötöttpályás közlekedési terület 

• Zöldterület (közkert, közpark) 

• Erdőterület (védelmi, gazdasági, közjóléti) 

• Mezőgazdasági terület (kertes, általános) 

• Vízgazdálkodási terület (üdülő, általános, közösségi) 

• Természetvédelmi terület 

• Különleges beépítésre nem szánt terület. 

 

Az ország szerkezeti terve alapján Hódmezővásárhely területén földgázszállító 

vezetékek, valamint 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték is áthalad, de országos 

jelentőségű csatornák is megtalálhatóak itt. 

K3: Városi és városkörnyéki települések településfejlesztési és rendezési tervi 

összhangja a településhatáron érintkező beruházások terén kiemelten:  

Hódmezővásárhely és a vele szomszédos települések közigazgatási határainak 

mentén főként általános mezőgazdasági területek találhatóak. Ezeken a 
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területeken jelentősebb beruházások (útfelújítások) valósultak meg a Modern 

Városok Program keretében.  

A város, várostérség 
társadalma 

K4: Társadalmi konfliktusok által érintett városrészek műszaki-infrastrukturális 

érintettsége: Hódmezővásárhelyen súlyos társadalmi konfliktusok által érintett 

nagyobb területekről nem lehet beszélni, szegregátumok nincsenek, bár a Dobó-

Bibó-Janáky utcák és környéke romló tendenciát mutat. Előfordulnak a városban 

olyan utcák, ahol rendszeres segítségre szoruló emberek élnek, azonban a közmű- 

és úthálózat ezeken a helyeken is ki van építve, súlyos hiányosságok nincsenek. 

A város, várostérség 
szolgáltatási mixe 

K5: A városi/várostérségi közmű szolgáltatási lefedettsége, infrastrukturális 

háttere: A helyzetfeltárás rámutatott, hogy bár Hódmezővásárhelyen alapvetően 

jók a városi közmű lefedettségi arányok, szükség van további fejlesztésekre is. A 

villamosenergiahálózat a város teljes területét lefedi, az áramellátás azonban 

gyakran légvezetéken keresztül valósul meg, ami egyfelől esztétikai aggályokat vet 

föl, másfelől pedig a fásítást is megnehezíti. A fásítás kérdését a vezetékek föld alá 

vitele önmagában nem képes megoldani, hiszen a fák gyökérzete a föld alatt 

vezetett közműhálózattal sem férne össze. A városban rendelet gátolja meg az új 

légvezetékes villamosenergiahálózatok létrehozását. Ez korábban megnehezítette 

az állami források elnyerését, mivel a pályázati felhívások elsősorban légvezetékes 

hálózatok fejlesztését tették lehetővé. A városnak a jövőben egy oly módon kell 

biztosítania az áramellátást, hogy az ne ártson se a városképnek, sem pedig a 

környezetnek. A városban az utóbbi években jelentősen megnőtt a kereslet az 

alapvetően fenntarthatóbb napelemek iránt. Mivel a fák lombozata sokszor 

árnyékolja a napelemeket, így ez az alapvetően pozitív folyamat is több esetben 

visszájára fordult és fák kivágásával járt. A jövőben tehát a városnak arra is oda 

kell figyelnie, hogy a fenntartható energiafogyasztás feltételei valóban 

környezetbarát módon valósulhassanak meg. A megújuló energiákra történő 

átállás fontos lépés a klímaváltozás elleni küzdelemben, mindezt azonban úgy kell 

megtenni, hogy az átállás ne menjen a városi ellátásbiztonság rovására.  

Egy másik klímabarát energiaforrást a távhő hálózat jelent, amihez a város 

kivételes adottságokkal rendelkezik. A távhőszolgáltatás jelenleg a város 

lakásainak mintegy 13%-át érinti. A városnak a jövőben érdemes jobban 

kihasználnia geotermikus energia adottságait és tovább növelni a távfűtést 

használó épületek arányát.  

A belterületen az ivóvízhálózat teljesen ki van építve, a vízelvezetés azonban nem 

mindenhol megoldott (például Kishomokon, és Batidán). A csatornázás 

jellemzően olyan területeken nem megoldott, ahol 2000 főnél kevesebben élnek, 

vagyis ahol az nem is kötelező. A városnak a jövőben mérlegelnie kell ezeken a 

területeken a csatornázás hiányának társadalmi és gazdasági vonzatait és ahol 

szükséges ott megteremteni az infrastrukturális feltételeket. A belvárosban 

konfliktus forrást jelent az árkok kérdése. Felmerült lehetőségként, hogy a víz 

zártrendszerű elvezetésével megszüntethetőek lennének az árkok és parkolásra 

alkalmas helyek szabadulhatnának fel. Az árkok megszűntetése a városi klíma 

szempontjából negatív hatásokkal járna, az utcákon megszűnne a vízmegtartás és 

a párolgás, ezáltal a kiszáradás is gyorsabb ütemben zajlana, valamint a 

zöldfelületek aránya is tovább csökkenne. Épp ezért a városnak olyan módon kell 
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kielégítenie a belváros parkolási igényeit, hogy az ne a környezet rovására menjen. 

Ennek egyik megoldása lehet a tervben lévő mélygarázs megvalósítása. 

 

K6: A városi hősziget jelenség a városban vagy térségében: A városi hősziget 

jelenséget elsősorban a zöldfelületek növelésével, az árnyékolást biztosító fák 

ültetésével lehet mérsékelni. A tram-train vonalának kiépítésekor sajnos nem 

fordítottak kellő mértékű figyelmet a zöldfelületekre, azok aránya a nyomvonalon 

minimális, szegélyek és ágyások formájában vannak jelen. Ezeket a területeket 

érdemes újra vizsgálnia a városnak, és ahol mód van rá ott a térkövet zöldfelületre 

cserélni. A fásítást nagyban nehezítik a meglévő közműhálózati infrastruktúrához 

tartozó elemek, például a légvezetékek vagy a földfelszín alatt futó kábelek, 

csövek. Erdőtelepítésre már kerültek kijelölve a városban területek, ezek azonban 

sok esetben a város legszárazabb területein találhatóak, érdemes lenne olyan 

területeket kijelölni az erdősítésre, ahol nagyobb vízmennyiség áll rendelkezésre. 

A klímaváltozással a hirtelen lezúduló nagy esőzések egyre jellemzőbbek lesznek, 

így a belvízvédelem fontossága is felértékelődik. A víz felszín alatti elvezetése 

ugyan segíti a városban a belvíz megelőzését, azonban gátolja a párolgást és 

hozzájárul a szárazság növekedéséhez. A városnak olyan módon kell tehát 

gondoskodnia a csapadékvíz gazdálkodásról, amely nem jár a hősziget jelenség 

erősítésével. A földek humusszal történő dúsítása erősítheti a föld vízmegkötő 

képességét, így egy zöldebb alternatívát jelenthet a belvízproblémák 

megoldására. 

A város, várostérség 
gazdasága 

K7: A gazdasági területek fekvése, kihasználtsága, közlekedési kapcsolatai, 

ingatlanpiaci viszonyok alakulása: A város meghatározó gazdasági területeinek 

számít az északi-, valamint a keleti ipari park. Mindkét ipari park jó közlekedési 

kapcsolatokkal rendelkezik. Az északi ipari park a 45-ös út mentén fekszik, amely 

út összeköttetést biztosít a 47-es út nem régiben épült északi elkerülő szakaszával, 

míg a keleti ipar park esetében a keleti elkerülő út megléte biztosítja a jó 

megközelíthetőséget és a belváros forgalmának tehermentesítését. Az ipari 

gazdasági területek után nagy kereslet mutatkozik a városban. Ezt jól szemlélteti 

az a tény, hogy a 2020-ban bővítésre került keleti ipari park 2021-re lényegében 

megtelt. Az ipari parkok további bővítése jelentős nehézségekbe ütközik. Az északi 

ipari park esetében a lakóterület, valamint a jó minőségű termőföldek szabnak 

gátat a terjeszkedésnek. Ehhez hasonlóan a keleti ipari területeket is a 

termőföldek rovására lehetne bővíteni, erre azonban jelenleg a városnak nincsen 

szándéka. A Helyi Építési Szabályzat teljes felülvizsgálata 2020-ban történt meg, 

ebben kisebb módosításokat a vállalkozói igényektől és a városi beruházásoktól 

függően lehet szükséges eszközölni. Mivel zöldmezős beruházásokra alkalmas új 

iparterületek egyelőre nem kerülnek kijelölésre a városnak elsősorban a meglévő 

városi infrastruktúra gazdasági potenciálját kell maximalizálnia. Ezen a téren a 

szolgáltatói, technológiai és K+F kis- és középvállalkozások bevonzása, a 

vállalkozói tevékenység fellendítéséhez szükséges infrastrukturális feltételek 

megteremtése a cél. 
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Az önkormányzat(ok) 
gazdálkodása 

K8: Ingatlan gazdálkodás, kereslet-kínálat elemzés, önkormányzati 

vagyonkataszter szerkezete, intézményfenntartás meghatározó pozitív és 

negatív műszaki feltételek: Az elmúlt években Hódmezővásárhelyen egyfajta 

szuburbanizáció volt megfigyelhető. A központi ingatlanokkal szemben egyre 

inkább a külvárosi területeken található kertes telkek iránt nőtt a kereslet, így a 

belvárosban egyre nőtt az üresen álló, kihasználatlan ingatlanok száma. Az 

belvárosi üres lakásokat vonzóvá kell tenni a beköltözők számára, hiszen szemben 

az újonnan felparcellázott, külvárosi területekkel, a belváros közmű lefedettsége 

megfelelően jó, nem szükséges új hálózatokat kiépíteni. Ezt a célt több tényező is 

nehezíti. Az elhagyott lakások állapota sokszor elhanyagolt, tulajdonviszonyuk 

rendezetlen, továbbá megfelelő adatbázis híján nem mindegyik elhagyatott 

lakóingatlan ismert. A lakóingatlanok mellett egykor egyéb funkciót betöltő 

épületek is üresen állnak, ilyen például a legutóbb bezárt iskola épülete. A 

kiüresedett ingatlanok hasznosítása fellendítheti a belvárosi életet, és egy 

költséghatékonyabb megoldást jelenthet a zöldmezős beruházásokkal szemben.  

A hódmezővásárhelyi fiatalok jelentős része a jobb lehetőségek reményében 

elhagyja a várost. A városnak szándékában áll egy fecskeházprogram 

megvalósítása, amely bérbe adható lakásokkal segítené az önállósodni vágyó 

fiatalokat. Erre a célra a város már több száz lakást kijelölt, több mint 100 bérlakás 

felújításra került, azonban ezeket az önkormányzat egyelőre nem tudja kiadni. A 

szociális bérlakások nagyban segíthetik a rászoruló rétegeket és a kérdőíves 

felmérés alapján egyértelmű igény mutatkozik ezek fejlesztésére és elérhetővé 

tételére. A városnak tehát keresnie kell a megoldásokat a kijelölt, vagy másik 

lakások kiadásához. 

Városi és várostérségi 
közlekedés 

K9: Közlekedési infrastruktúra általános állapota: Az utóbbi években a város 

közlekedésében számos pozitív változás ment végbe. Az északi és a keleti elkerülő 

utak megépülése, a mezőgazdasági körgyűrű jobb kihasználása nagyban 

csökkentette a városon átmenő közúti teher- és személyforgalmat, míg a 47-es 

főút 2x2 sávosra bővítése a gyorsabb közlekedéshez járult hozzá. Az 

autósforgalom jelentősége egyre csökkent a városon belül. A tram-train 

vonalának kiépítésével egyes útszakaszok kivonásra kerültek az autóforgalom alól. 

Az autóutak mellett a parkolóhelyek mértéke is csökkent, ami különösen a 

belvárosban jelent problémát, ahol korábban sokan autóval jártak bevásárolni. A 

városnak tehát valamilyen módon kompenzálnia kell a felszámolt 

parkolóhelyeket. Az egyik ilyen megoldást a tervben lévő városközponti 

mélygarázs jelentheti. 

A városon belüli elsődleges közösségi közlekedési formát a busz jelenti. A 

városvezetés az elmúlt években megreformálta a helyi buszközlekedést, így az a 

korábbinál sűrűbb időközönként jár, és a buszhálózat az összes városrészt érinti. 

A járműparkban is kedvező változások valósultak meg, hiszen immáron csak az 

idősek és mozgáskorlátozottak számára kedvezőbb alacsony padlós járművek 

járnak a városban. A közösségi közlekedés új eleme a tram-train, amely 

Hódmezővásárhely és Szeged városközpontját köti össze. A város tudatosan 

összehangolta a buszközlekedést a tram-train vonalával így annak indulásakor a 
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közlekedésben résztvevők várhatóan a lehető legkényelmesebb és hatékonyabb 

módon utazhatnak majd.  

Bár töltési lehetőség van a városban, az e-járművek aránya egyelőre alacsony. Bár 

bérlési lehetőségek (például kerékpár bérlés) jelen vannak Hódmezővásárhelyen 

és a környező településeken, sharing rendszerek egyelőre nem jelentek meg a 

városban. Sharing rendszerek jelenléte mellett az emberek kevésbé szorulnának 

rá a saját tulajdonú járművek tartására, így pénzt spórolhatnának meg. Kerékpár 

és e-roller sharing rendszerek egyre több nagyvárosban jelennek. 

Hódmezővásárhelyen, ahol a kerékpárral közlekedők aránya kiemelkedően 

magas, érdemes lehet megvizsgálni az ilyen sharing rendszerek indokoltságát. A 

város belterületén jól kiépített kerékpárút hálózat található, amely jól kiszolgálja 

a helyi igényeket. A kerékpáros infrastruktúra további fejlesztése elsősorban a 

kerékpár tárolási lehetőségek bővítése révén érhető el. Előfordulnak olyan közúti 

csomópontok, ahol nem egyértelműek a kerékpáros átvezetések, így ezeken a 

helyeken a közlekedés felülvizsgálata indokolt. 

Városi és várostérségi 
közműhálózat 

K10: Közművesítettség mértéke, állapota, kedvező és kedvezőtlen feltételek, 

közműellátottság kapacitási helyzetét, bővítési lehetőségei: 

Hódmezővásárhelyen a közműhálózatok a belterület nagy részét lefedik, egyes 

városrészeken felfedezhetőek azonban kisebb-nagyobb hiányosságok. A 

közműhálózatok hiányosságai részben a város növekedéséből fakadnak: a családi 

házas övezetekbe költözők növekedésével, az új házak megépülésével egyre több 

háztartást kell becsatolni a közműhálózatba, ami időt és anyagi forrásokat vesz 

igénybe. A város egyéb belterületein jellemzőek közműhálózati hiányosságok, 

elsősorban a vízelvezetés helyzete megoldatlan ezeken a területeken, de ugyanez 

elmondható Öreg-Kishomok városrészre is. A vízelvezetés kapcsán fontos 

fejlesztés lenne a jelenleg egy hálózaton elvezetésre kerülő csapadékvíz és 

szennyvíz külön választása. 

Zöldfelületi rendszer 
vizsgálata 

K11: Zöld infrastruktúra hálózat nagysága, betöltött szerepe: A zöld 

infrastruktúra az elkövetkező években egyre fontosabb szerepet kell, hogy 

betöltsön a város életében. A klímaváltozás következtében Hódmezővásárhelyen 

az átlaghőmérséklet várhatóan nőni, a csapadékos napok száma várhatóan 

csökkenni fog. Ahhoz, hogy a város a változó klimatikus feltételek mellett is élhető 

maradhasson, kulcsfontosságú a zöldfelületek megóvása és fejlesztése. 

Hódmezővásárhely Fenntartható Energia és Éghajlatváltozási Akcióterve (SECAP) 

2020-ban került elfogadásra. A SECAP felsorolja a városban megvalósítandó 

hatásmérséklő-, és alkalmazkodási intézkedéseket, melyek közül több is a 

zöldfelület fejlesztését tűzi ki célul. A zöld infrastruktúra hozzájárul az üvegház 

hatású gázok semlegesítéséhez épp ezért a jövőben fontos a meglévő 

zöldfelületek, fás területek megóvása, újabb területek fásítása (pl. a 47-es elkerülő 

út mentén). A város területének többsége mezőgazdasági művelés alatt áll, ami 

magas CO2 kibocsátással jár együtt, épp ezért a mezőgazdaság adaptálása mellett 

a zöldfelületet is fejleszteni szükséges, például mezővédő erdősávok telepítésével. 

Az alkalmazkodási intézkedések keretében adaptálni kell a növénytermesztést és 

az erdőgazdaságot a melegebb éghajlathoz, valamint a zöldfelületek átfogó 

megújítására is szükség van. Ahhoz, hogy a zöldfelületet ellenállóvá lehessen 
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tenni, először is szükség van zöld infrastruktúra átfogó felmérésére, 

növénykataszterek létrehozására. Ez alapján azonosítani lehetne, a 

klímaváltozásnak különösen kitett növények által borított területeket, a melegebb 

klímának jobban ellenálló alternatív fajok telepítésének lehetőségeit, de az invazív 

és tájidegen növényfajok visszaszorítására is törekedni kell. A SECAP kiemeli 

továbbá egy vízérzékeny zöld infrastruktúra menedzsment rendszer 

kialakításának fontosságát, a városi zöldterület szabályozás módosításának és a 

Green City Minősítő Rendszer városi szintű bevezetésének szükségességét.  

Az épített környezet 
vizsgálata 

K12: Területhasználat elemzése: A városban alkalmazott területhasználati 

kategóriákat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2020. 

(III. 20.) önkormányzati rendelete rögzíti.  A város belterületének jelentős része 

kisvárosias lakóterület, Béketelep, Csúcs, Tabán, Tarján, Susán és Újváros 

városrészek területének többsége ebbe a területhasználati kategóriába esik. 

Nagyvárosias lakóterületek Városközpont és Hódtó városrészekben találhatóak, 

itt azonban legalább ennyire hangsúlyosak a településközpont vegyes területek és 

az intézményi vegyes területek. Kertvárosias lakóterületek Kertváros városrészre 

jellemzőek, míg Kis-homok, Öreg-homok és a város egyéb belterületei falusias 

lakóterületek. A város belterületét dél-keletről a Makói országút és a Maroslelei 

út mentén, keletről a 4418-as számú út mentén, észak-keletről a 6800-as számú 

út és a 47-es főút közötti területen és északon a Béketelep mellett jelentős 

környezeti hatással járó ipari gazdasági területek határolják. Kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági területek a belterületen elszórtan találhatóak, a legnagyobb 

ilyen jellegű egybefüggő terület a Makói országút mentén található ipari park. A 

város beépítésre szánt különleges építési övezetei között sportolási célú-; 

különleges hulladékkezelő, -lerakó, szennyvíztisztító-; mezőgazdasági üzemi-; és 

honvédelmi övezetek kerültek megkülönböztetésre. Ezek az övezetek főként a 

város külterületén helyezkednek el. A beépítésre nem szánt különleges területek 

között temetők, bányák, horgászterületek, rekreációs célú sport-, strand- és 

szabadidőközpont területek lettek kijelölve. A beépítésre nem szánt különleges 

területek főként a belterület határában helyezkednek el. A külterület túlnyomó 

része mezőgazdasági terület, erdős területek csak kis mértékben, elvétve 

találhatóak. A külterületen jelentős mennyiségű természetvédelmi terület 

található Batida városrésztől délre, Kis-homok közelében, a 47-es számú főúttól 

délre, a Mártélyi Tájvédelmi Körzet közelében, valamint Hódmezővásárhely és 

Derekegyház határában. 

 

K13: Települési identitást meghatározó épített-művi környezeti elemek: 

Hódmezővásárhely épített környezetében számos olyan elem van, amely a helyi 

identitás fontos részét képezi. A városképet meghatározó épületek (Városháza, 

Fekete Sas Szálló, Bethlen Gimnázium stb.) és a sok épületet jellemző 

téglaépítészet megóvása mindig részét kell, hogy képezze a város jövőjének. Bár 

egyes épületek felújítása már megtörtént, vagy megkezdődött (pl. Bankpalota, 3 

km hosszon elnyúló Kőfal belvárosi része) városszerte több építészeti emlék van 

elhanyagolt állapotban.  A kőfal esetében további felújítások és turisztikai 

látványosságok tervezése  szükséges, lehetőleg olyan módon, hogy a falat 
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zöldfelület övezze. Több olyan meghatározó épület is magántulajdonban van, így 

ezek elhanyagoltságán a város önmagában legfeljebb egy visszavásárlást 

követően tud segíteni.  A műemlékvédelmi épületek száma ugyan várhatóan nem 

nő a közel jövőben, azonban a helyi védettségű épületek számának növelésével a 

város hozzájárul a város építészeti örökségének, és ily módon a vásárhelyi 

identitás megőrzéséhez. 

A táji és természeti 
adottságok vizsgálata 

K14: Tájhasználat értékelése, tájhasználati konfliktusok kezelése: A 

természetvédelem és a gazdasági fejlődés két gyakran konfliktusos, egymással 

szemben ellenérdekelt terület. A klímaváltozás elleni küzdelemben a környezet 

megóvása és fejlesztése kiemelt feladat kell, hogy legyen ugyanakkor a város 

prosperálásához a gazdasági előrelépések rendkívül fontosak. Az ipari park új 

területeire mutatkozó gyors és magas igény rámutatott, hogy a már meglévő és 

akár új gazdasági szereplők is szívesen folytatnák tevékenységüket 

Hódmezővásárhelyen. A gazdasági célú területek arányának további növelése, 

további területek beépítése környezetvédelmi szempontból aggályokat vethet fel. 

A várost a megyei területrendezési terv alapján keletről és dél-keletről jó és kiváló 

termőhelyi adottságú szántók, délen tájképvédelmi terület, nyugaton erdők és 

erdőtelepülésre javasolt övezetek határolják, míg északon a lakóterületek 

közelsége nehezíti a gazdasági célú terjeszkedést. 

 

 

 

2.4 A város irányítási és működési modellje  
2.4.1 Irányítási modell  
 

A városfejlesztés irányvonalainak kijelölése és a fejlesztési tevékenység kereteinek meghatározása 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének (továbbiakban: Közgyűlés) feladata. A Közgyűlés 

fogadja el többek között a Településfejlesztési Koncepciót, az Építési Szabályzatot és Szerkezeti 

Szabályozási Tervet, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiát. 

Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló többször módosított 10/2007 (II. 12.) Kgy. rendelet 

értelmében a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorol a város vagyona felett, továbbá kompetenciájába 

tartozik a város költségvetésének elfogadása, így közvetlen befolyást gyakorol az egyes fejlesztésekre, 

illetve átfogó fejlesztési programokra. 

A fejlesztési feladatok átfogóan a Közgyűlés Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

bizottságának kompetenciájába tartoznak, amely feladatát az egyes szakterületeket felügyelő 

szakbizottságokkal egyeztetve valósítja meg. 

A fejlesztési feladatok előkészítését és a fejlesztések koordinációját a Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodája (a továbbiakban: Iroda is) végzi, a fejlesztések 

előkészítésében és megvalósításában együttműködik a városi funkciók szakterületeihez kapcsolódó 

feladatok ellátásáért felelős más szakirodákkal, Kabinet Irodával és az intézményekkel. Az Iroda és az 

egyes szakirodák között az FVS készítése kapcsán is szoros együttműködés valósult meg, a megfelelő 



 

szakember állomány rendelkezésre állt és rendelkezésre fog állni a későbbiekben is. Az Iroda, valamint 

a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt., továbbá a Hódmezővásárhelyi Működtető és 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. szakemberei mind a „zöld város” fejlesztési programok előkészítése, mind 

pedig az energetikai korszerűsítést célzó fejlesztések előkészítése és menedzsmentje kapcsán 

széleskörű tapasztalatra tettek szert, így az alapvető kompetenciák rendelkezésre állnak. Az FVS 

megvalósításával kapcsolatos stratégiai szintű döntés előkészítési- és döntéshozatali folyamatot 

operatív szinten ugyancsak az Iroda koordinálja.  

Az FVS megvalósításához kapcsolódó operatív szintű feladatok elvégzése szintén az Iroda 

feladatkörébe tartozik. Feladataink közé tartoznak a városi komplex fejlesztési program (pólus 

program) operatív feladatainak ellátása, a tervezés előkészítése és majdani menedzselése. A cégnél 

dolgozó szakemberek számos, a korábbi ITS-ben nevesített program és nagyberuházás 

lebonyolításának koordinálásában közreműködtek, így a városfejlesztéssel kapcsolatos kompetenciák 

rendelkezésre állnak. Hasonló kompetenciákkal rendelkező szakemberek az önkormányzati cégeknél 

(HVSZ Zrt., HMSZ Zrt.) is rendelkezésre állnak. 

A városfejlesztés, rehabilitáció irányait, priorizálását továbbra is a Közgyűlés, illetve a szakosodott 

önkormányzati bizottságok határozzák meg, azonban a megvalósításhoz kapcsolódó feladatokat az 

Iroda végzi. Az Iroda felel a fejlesztések stratégiai összhangjáért és irányáért, a településfejlesztési 

dokumentumokban és a szerkezeti tervben foglaltaknak való megfelelőségért, többségében az Iroda 

készíti a bizottsági, közgyűlési döntések előkészítéséhez szükséges szakmai anyagokat. Az Iroda fenti 

tevékenységében támaszkodik a társirodák szakértőinek munkájára. 

A 2021-2027-es időszak FVS-e, illetve az ITS-hez kapcsolódó partnerségi folyamat széleskörű 

partnerségre épült. A szakmai partnerek bevonására öt munkacsoport keretében volt lehetőség.  

Az intézkedéscsoportok a tervezési folyamat során 2 alkalommal üléseztek. A beérkezett javaslatok és 

észrevételek megfelelően dokumentált módon rögzítésre, majd indokolt esetben átvezetésre kerültek. 

A munkát ugyancsak a Városfejlesztési Iroda koordinálta. 

A programban nevesített fejlesztésekkel – hasonlóan az egyéb beruházásokhoz – kapcsolatos döntések 

a korábban leírtak szerint az Iroda szakmai koordinációja mellett a szakirodák bevonásával kerültek 

előkészítésre. A kapcsolódó szakpolitikai döntéseket ezt követően a képviselők jóváhagyásával 

terjesztettük a Közgyűlés elé. 

A szakirodák az érintett külső intézményi és szakértői körrel, míg a Városfejlesztési Iroda valamint a 

szakmai bizottságok a releváns döntéshozói és vezetői szinttel tartják a közvetlen kapcsolatot. 

Az FVS tervezése során – a módszertani iránymutatásoknak és a Pénzügyminisztérium által küldött 

szakmai háttér információknak megfelelően a tervezési-módszertani folyamatokban érintett partnerek 

bevonásának módja aktualizálásra került. A felülvizsgált partnerségi tervben leírtak szerint ennek 

megfelelően a részvételi tervezés módszertani követelményeinek megfelelve ismételten 

intézkedéscsoportok felállítására került sor, melyek elsődleges célja a folyamatos tájékoztatás mellett 

a tervezési folyamatban való aktív közreműködés támogatása. Az inkluzív tervezési folyamat egy 

megfelelően strukturált belső véleményezési mechanizmus kialakítását teszi szükségessé. Az 

intézkedéscsoportok közreműködése az integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatának része, 

így hatékony működésüket rendszer szinten szükséges biztosítani. 

Az FVS előkészítése és megvalósítása kapcsán a két intézkedéscsoportra eltérő feladat hárul. Az FVS 

tervezési intézkedéscsoport munkája az FVS Közgyűlés általi elfogadásával lezárul. A digitális- és zöld 

átállást támogató intézkedéscsoport közreműködik a tervezés és a megvalósítás folyamatában. A 

stratégia megvalósítása, végrehajtása során az intézkedéscsoport tagjainak köre változhat, mivel 



 

indokolt lehet okos / digitális város szakértők, adatmenedzserek, speciális ágazati technológiai stb. 

ismeretekkel rendelkező szakértők bevonása is. 

 

2.4.2 Működési modell  
(szöveges feldolgozás és absztrakció – működési térkép feldolgozás) 

Hódmezővásárhelyen a város működését biztosító szolgáltatásokat alapvetően önkormányzati cégek 

biztosítják. Az alábbiakban a működési modellt alkotó cégekről nyújtunk rövid áttekintést. 

 

HVSZ Zrt. 

Az önkormányzati tulajdonú vállalkozás elsődleges feladata a távhőszolgáltatás, a helyi közlekedés 

működtetése, a város saját tulajdonában lévő informatikai rendszer üzemeltetése, valamint a parkolás 

működtetése. 

HMSZ Zrt. 

Az önkormányzat közterületeinek fenntartásával, a város üzemeltetésével foglalkozó önkormányzati 

tulajdonú vállalkozás. 

 

Köztemetők kialakítása és fenntartása 

A köztemetők kialakítását, fenntartását a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 

temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 24/2021. (VI.22.) számú rendelete szabályozza. A temető 

vagy temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről, kiürítéséről, újra használatba vételéről 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése határoz a város rendezési terveinek, valamint a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően. A köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, valamint az ott 

folyó temetkezési és egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat a Csongrád-Csanád Megyei 

Kegyeleti Kft. útján „Kegyeleti közszolgáltatási szerződés” keretein belül - gondoskodik. A temetőkben 

lévő hősi sírokat az önkormányzat kegyeleti parkként tartja fenn. Az Önkormányzat azon elhunyt 

személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, 

érdemeikre tekintettel díszsírhelyet adományozhat.  A díszpolgárt halála esetén díszsírhely illeti meg. 

A Hódmezővásárhelyen található temetők az alábbiak: 

Köztemetők: 

a) belterület 3565/1 helyrajzi szám alatt fekvő Önkormányzati Köztemető 

b) belterület 10343/1 helyrajzi szám alatt fekvő Római Katolikus Temető L út XI. parcellája alatti 

temető rész. 

 

Közvilágításról való gondoskodás 

A város közterületeinek megvilágítását kiépített közvilágítási hálózat biztosítja. A villamosenergia 

szolgáltatást az E.ON Energiakereskedelmi Kft. jogutódja végzi az SZ920/2020/0021. számú 

kereskedelmi szerződés alapján. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának 

karbantartását és üzemeltetését az SZ920/2021/0008. számú szerződés szerint az MVM NEXT Zrt. látja 



 

el. A Szolgáltató a közvilágítási berendezések aktív és passzív elemeit üzemelteti, karbantartja, 

üzemvitelét irányítja, a hibabejelentéseket fogadja, valamint rekonstrukciós javaslatot tesz az elavult 

berendezések korszerűsítésére. Az üzemeltetési feladatokon belül a szolgáltató vezérli a közvilágítás 

napi be- és kikapcsolását, rendszeres karbantartást végez, ill. elhárítja a berendezések hibáit. 

 

Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása 

A helyi közutak kezelését a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 1988. évi I. törvény, 

valamint a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szabályozza. A közútkezelői feladatokból adódó kivitelezési 

munkák 90%-át az önkormányzat tulajdonában álló Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. látja el, a maradék feladatot pedig vállalkozók végzik eseti megrendelések alapján. Az 

Önkormányzat közreműködése kiterjed a közút állagát érintő beavatkozások miatt induló, a közút nem 

közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó, a közút közlekedési célú rendkívüli igénybevételéhez 

kapcsolódó, a közút melletti ingatlanok használatával összefüggő eljárásokban a szakmai feltételek 

kialakítására. Az ellenőrzési feladatokat a Közterület-felügyelet munkatársai végzik. 

 

Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása  

Hódmezővásárhelyen a közparkok és egyéb közterületek fenntartását 90 %-ban a HMSZ Zrt látja el: 

• zöldterületek gondozása 

• parkok fenntartása 

• növényanyag beültetése 

• közterületek tisztántartása 

A fennmaradó feladatokat, melyek különleges szakértelmet kívánnak (pl. favágás, fanyesés) külső 

vállalkozó végzi. 

 

Gépjárművek parkolásának biztosítása 

Hódmezővásárhelyen a parkolási rendszerrel kapcsolatos feladatokat a Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2015. (XI.11) önkormányzati rendelete szabályozza. A 

rendszert üzemelteti a város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján a HVSZ Zrt.  A 

szolgáltatás és így a díjfizetési lehetőség kihelyezett automatákon, mobilfizetésen és különböző 

applikációkon keresztül is elérhető. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodási feladatokat, a hulladékkezelési szolgáltatást Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének „A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló 31/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

szabályozza. A hulladékkezelési közszolgáltatásokat 2017. október 1-től az FBH-NP Nonprofit Kft. látja 

el, 2020. május 1-től már alvállalkozó igénybevétele nélkül. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a 



 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, 

üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű 

megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás 

Víz- és szennyvíz infrastruktúra 

Az ivóvíz- és szennyvízhálózat, illetve a kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetését az ALFÖLDVÍZ 

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. látja el, amely 2003. 06. 30. napján alakult. A Társaságban 

Hódmezővásárhely önkormányzatának tulajdonosi részaránya 2,229%. 

Az Önkormányzat az integrációkor 10 db, egyenként 14.000,- Ft-os névértékű, névre szóló részvényt 

vásárolt. 

Később Szarvas Város 12.099 db részvényéből megvásárolt 6.050 db-ot, és a 2013. december 17-ei 

alaptőke emeléskor 24.225 darab, egyenként 14.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vett az Alföldvíz 

Zrt.-től, így a Társaság résztulajdonosává vált. 

 

Távfűtési szolgáltatás, áramszolgáltatás 

A hódmezővásárhelyi távhő rendszer működtetését a 100%-ban önkormányzati tulajdonú HVSZ Zrt. 

látja el.  

A társaság jelenleg 2 db fűtőművet (Hódtói Fűtőmű és Oldalkosár utcai Fűtőmű) és 2 db hőközpontot 

(Kórházi Hőközpont és Mátyás utcai Hőközpont) üzemeltet fűtési -és használati melegvíz szolgáltatás 

céljából.  

A hálózatos energia szolgáltatás fontos szereplője továbbá az MVM Démász Áramhálózati Kft., mely az 

áramhálózat, illetve a közvilágítás üzemeltetési feladatait látja el. 

 

Helyi közösségi közlekedés 

Buszközlekedés  

A helyi buszközlekedés feladatait a HVSZ Zrt., mint Közlekedésszervező látja el.  

A Közlekedésszervező kialakítja a város teljes helyi közösségi közlekedés hálózatát, a menetrendet, 

szervezi a forgalmat, kiválasztja és szerződést köt a hálózaton személyszállítási közszolgáltatást nyújtó 

szolgáltatóval.  

 

Tram train 

A kötöttpályás közösségi közlekedés infrastruktúráját a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

üzemelteti.  

 

Óvodai ellátás 



 

Hódmezővásárhelyen az óvodai ellátást a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda koordinálja. Az 

intézmény irányítása alá 12 tagóvoda tartozik.  

Többcélú Társulás:  

2005-ben, a 2004. évi CVII. törvény alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és az akkori 
statisztikai kistérség 4 településének önkormányzata alakította meg a Hódmezővásárhelyi Többcélú 
Kistérségi Társulást, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervet.  

Várostérségi koordináció  

A településközi koordináció a térségben intézményesült formával rendelkezik: a kistérségi koordináló 

szerepkört 2004 közepe óta a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban: 

Többcélú Társulás) látja el. A Társulás székhelye Hódmezővásárhely, elnöke Dr. Márki-Zay Péter 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere. Minden település több szolgáltatást vesz 

igénybe Hódmezővásárhely városától és a közvetlen szomszédság is több fejlesztési cél 

összehangolását teszi szükségessé. 

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Tanácsban 

minden települési önkormányzatot képviselő polgármesternek egyenlő, 1-1 szavazati joga van. Az 

elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati ciklus idejére választja meg. A Tanács 

Elnöke szervezi a Társulás munkáját, képviseli a Társulást, ellátja mindazon feladatokat, melyeket a 

Társulási Megállapodás vagy jogszabály alapján nem tartoznak a Társulási Tanács kizárólagos 

hatáskörébe. Távolléte és akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az elnök általános 

helyettesítésére kijelölt alelnök látja el. A Társulási Tanács általában havonta ülésezik, ahol a 

polgármesterek a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek felhatalmazása alapján képviselik a 

települést. A Társulás feladatainak ellátását elsősorban önállóan gazdálkodó intézményein keresztül 

biztosítja a csatlakozó településeken. 

 

A kistérségi intézmények többek között a szociális alapszolgáltatások, a gyermekjóléti ellátás terén, 

valamint az időskorúak ellátásával kapcsolatban biztosítanak szolgáltatásokat. A Társulás központi 

szolgáltató intézménye az Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ, 

melynek mind a 4 településen találhatók kistérségi szolgáltatási helyei, intézményei:  

• Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ 

• Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Szolgálat- Mártély, Székkutas, Mindszent 

• Csodaház Foglalkoztató Napközi 

• Védőnői Szolgálat 

• Kovács-Küry Időskorúak Otthona: 
o Székkutasi Egység- Házi Segítségnyújtás, Szociális Étkeztetés, Tanyagondnoki Szolgálat  
o Házi segítségnyújtás Mindszent 
o Időskorúak Nappali Ellátása Mindszent 
o Szociális étkeztetés Mindszent 
o Időskorúak Otthona Mindszent 

 

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató 



 

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás 

keretében a Szeged-Csanádi Egyházmegye látja el az alábbi szociális feladatokat Badalik Bertalan 

Szociális Szolgáltatón keresztül: 

- Házi segítségnyújtás 
- Támogató Szolgálat 
- Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény: 

o Éjjeli Menedékhely  
o Átmeneti Szállás  
o Nappali Melegedő  

 
 

Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon 

Az intézmény egy 116 férőhelyes, korszerű, tartós bentlakást nyújtó szociális otthon, amelynek 

beutalási körzete az egész megye területe. Feladata a nem foglalkoztatható felnőtt korú, középsúlyos 

és súlyos értelmi fogyatékos személyek fizikai és egészségügyi ellátása, pszichés gondozása. Az 

intézmény megfelel a legmagasabb szintű szakmai elvárásoknak is. 

2016. november 1-től önálló intézményként működik. 

 

A „Vásárhelyi modell” szociális ellátórendszer (Forrás: HEP 2020) 

A város szociális intézményeinek és szolgáltatásainak átszervezésével egy egységes és központi 

irányítású intézmény jött létre, amely magába integrálja a helyi szociális intézményeket. Maga az 

irányítás a következő módon épült fel: 

1. Az intézmény élén a főigazgató áll, ő felelős az intézmény szakmai, gazdálkodási tevékenységeiért. 

2. A szervezeti tagolódás hármas szerkezetű az intézményi és ellátási tagolódást követve: 

a) Alapellátási Egység – az alapellátás körébe tartozó intézményi és szolgáltatási formák tartoznak 

hozzá, élén az alapellátási igazgató állt. 

b) Szakellátási Egység – a szakellátás körébe tartozó intézményi és szolgáltatási formák tartoznak 

hozzá, élén a szakellátási igazgató állt. 

c) Gazdasági Igazgatóság – a szervezeti és humánerőforrás-gazdálkodási feladatait látja el, élén a 

gazdasági igazgató áll. Feladatai: 

• költségvetés tervezése,- humánpolitika,- bérgazdálkodási feladatok,- beszámolók 

készítése,- a pénztár kezelése,- számvitel és információszolgáltatás,- könyvelés,- leltárkezelés. 

A szakmai feladatokat ellátó különböző intézmények élén a szakmai vezetők állnak, akik közvetlenül a 

szakmai munkát koordinálják. 

 

2.4.3 Várostérségi koordináció  
 

Hódmezővásárhely legfontosabb partnere Szeged MJV Önkormányzata. Hódmezővásárhely térségi 

szervezőerejének – gazdasági teljesítőképességének, munkamegosztásának, a városban elérhető 



 

egyes felsőoktatási képzések megjelenésének, illetve a szegedi valamint hódmezővásárhelyi 

vállalkozások szakemberigényeinek meghatározója a két város együttműködésének sikeressége. 

A koordináció legfontosabb feladatai: 

• Szegeddel stratégiai szempont az együttműködés, a minél több közös projekt megvalósítása 

• Kisvárosias, nem metropolisz jellegű várostérség kialakítása 

2.5 Kockázatok és lehetőségek értékelése  
 

2.5.1 Prosperáló város 
 

Hódmezővásárhely megyei jogú városi pozicíójának megerősítése szükséges. A város a hármas 

határzóna térségében helyezkedik el, mely a gazdaságfejlesztés kulcsa lehet, a Szeged – Algyő – 

Hódmezővásárhely tengely, a magyar-román-szerb hármashatár legfontosabb gazdasági-oktatási-

kulturális központjává nőheti ki magát. Ennek megvalósulása kulcsa Hódmezővásárhely számára 

pozíciójának megerősítésére, megyei jogú városi státuszának pozicionálására, gazdasági fejlődési 

pályára állásának. Kockázatot jelent a hármas határ átjárhatóságának fejlesztése, a nagyvárosok 

közti kapcsolatok (Szeged, Hódmezővásárhely, Szabadka, Arad, Temesvár) infrastrukturális 

megteremtésének elmaradása. Amennyiben a térségi kapcsolatok nem erősödnek meg, 

Hódmezővásárhely határmenti elhelyezkedése a perifériára szorultság jellemzőit erősíti. 

Hódmezővásárhely az egészségturizmus és ökoturizmus területén jelentős potenciállal 

rendelkezik, melyek fejlesztésével a hármas-határ térségében vonzerővel bírhat, turisztikai 

termékké csak a térségbe illeszkedve, együttműködések kialakításával válhat. 

Hódmezővásárhely kiemelkedése nagymértékben függ a közeli meghatározó nagyvárossal, 

Szegeddel való együttműködési kapcsolatának alakulásától. A két megyei jogú város 

együttműködésének erősítése, gazdasági – foglalkoztatási – innovációs agglomeráció kialakítása 

jelenti a fejlődési potenciált. Az együttműködés elmaradása esetén Hódmezővásárhely 

elszigetelődése, kisvárosi perifériára szorultságának erősödése valósul meg. Kockázatot jelent a 

városi munkaerő elszívása a szomszédos munkaerő-vonzáskörzet által, az ingázók száma 

folyamatosan növekszik Szeged irányában. 

Hódmezővásárhelyen két felsőoktatási intézmény működik, a Szegedi Tudományegyetem 

Mezőgazdasági Kara és a Budapesti Metropolitan Egyetem Hódmezővásárhelyi Regionális 

Tudásközpontja. Kockázati tényezőt jelent, amennyiben a felsőoktatási intézményekben nem 

alakul ki a várost erősítő szakosított képzés, mellyel hozzájárulhat a képzett népesség 

megtartásához és helyi gazdaságának fejlesztéséhez. További problémát jelent a szakiskolák, 

technikumok pozícióvesztése. Az Eötvös, Kalmár Technikumok és a Cseresnyés Kollégium 

korszerűsítésének célja, hogy a munkaerőpiacon keresett szakmák, szakok oktatásával a fiatalok 

helyben történő elhelyezkedését biztosítsák.  Az általános iskolát elhagyók számára helyben nyílna 

lehetőség keresett szakmák tanulására, és ezt követően a  helyi  és környéki munkaerőpiacon való 

elhelyezkedésre. 

A város jövedelemszintje alacsonyabb a megye járásközpont településeinek jövedelmi szintjénél, 

ami tovább indukálhatja az ingázó munkavállalók számának növekedését. Kockázati tényező, 

amennyiben az oktatási, képzési szerkezet nem szolgálja a város gazdasági igényeit, fejlődését. 



 

A város gazdasági fejlődésének akadályaként jelentkezik, amennyiben nem valósul meg a meglévő 

munkahelyek minőségi javítása, a strukturális foglalkoztatási problémák enyhítése, a 

munkaerőpiacon belüli mobilitás növelése, amennyiben a vállalkozói, fejlesztési együttműködések 

nem jönnek létre, és nem erősödik meg a helyi vállalkozói ökoszisztéma. 

Magas a városban az ipari területek iránti kereslet, a rendelkezésre álló iparterület már lefoglalásra 

került. Kockázati tényezőt jelent, amennyiben magántőke betelepülésének elmaradása az 

iparterület hiányának következményeként jelenik meg. 

A városban, különösen a központibb városrészeken számos üresen álló, funkcióját veszített 

ingatlan áll kihasználatlanul, ezek felújításának elmaradása a városba vonzani kívánt szolgáltató, 

technológiai és K+F tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások számára biztosítandó 

feltételek hiányát eredményezheti. 

A mezőgazdaság modernizálásának elmaradása a jövedelmi helyzet romlásához vezethet. A város 

különleges településszerkezetének, a határig kiterjedő tanyarendszernek köszönhetően a 

korábban jelentős állattenyésztés mellett egyre meghatározóbbá vált a búzatermesztés. A 

monokultúrás mezőgazdasági termesztés lehetősége a biotech-mezőgazdaság-élelmiszeripari 

klaszter nemzetközi versenyképességének javítása, a Szegedi Tudományegyetemmel való 

együttműködés erősítése, az integrált vízgazdálkodáson alapuló kertészet, a tanyafejlesztés és a 

folyók menti komplex természetmegőrző tájgazdálkodás révén a mezőgazdasági foglalkoztatás 

radikális bővítését eredményezheti. 

 

2.5.2 Zöldülő város 
 

Az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásban kockázati tényezőként jelentkezik, hogy a város 

kitett az árvíznek, a belvíznek, az aszálynak és a talajvízszint-süllyedés következményeinek. Az 

országban itt a legmagasabb a napsütéses órák száma, a hőség, és a városi hőszigetek kialakulása 

veszélyt jelent az emberi egészségre, valamint a biológiailag aktív felületekre. Az évszakok 

átalakulása hatással bír mind a mezőgazdasági termelésre, mind a lakosság egészségi állapotára. 

A városi energia tárolás és termelés helyi rendszerének kialakítása még megtervezés előtt áll, a 

termálkincs jelentős megújuló energiapotenciált hordoz, már jelenleg is nagymértékben 

hasznosul. További megújuló potenciált hordoz kiegészítő jelleggel a napenergia. Kockázati 

tényező, ha a megújuló energiaforrások városi energiaellátásba való bevonása nem valósul meg, 

és a kitűzött emisszió csökkentési célok kisebb mértékben teljesülnek a tervezettnél, ha a 

geotermikus energia felhasználás érdekében szükséges fejlesztések elmaradnak, vagy a megújuló 

energiaforrásokra történő átállás az ellátásbiztonság rovására megy. 

Jelenleg a körforgásos gazdaságra történő átállás még csak egyedi lépésekkel valósul meg. A városi 

fenntartható gazdasági fejlődés kulcsa a klímaalkalmazkodás folyamatában a körforgásos 

gazdaság felé való nyitás. Ehhez kapcsolódó tényező a hulladéktermelés visszafogása, illetve a 

mezőgazdaságban keletkező zöldhulladék helyben hasznosítása, melynek jelenleg szabályozási 

korláta van, kockázati tényezőként jelenik meg ezek hasznosításának elmaradása. 

Kockázati tényező, ha nem valósul meg a csapadékvíz és szennyvíz elválasztása, mellyel 

nagymennyiségű csapadékvíz hasznosulási lehetősége veszik el, miközben a klíma erdők 

öntözésére nincsen elegendő vízforrás. A vízkészlet fenntartható és felelős gazdálkodásának, a 

belvíz és árvízveszély enyhítésének  kulcsa a városi szennyvízhálózat, és záportározó hálózat 



 

fejlesztése. További kockázati tényező a meglevő öntözőkapacitások kihasználatlanságának 

fenntartása. 

Környezetbiztonság szempontjából a nyári felhőszakadások egyre nagyobb gyakorisága kockázati 

tényezőként jelentkezik, Hódmezővásárhely árvízvédelmi szempontból veszélyeztetett terület, a 

belvíz – amennyiben az elvezetést biztosító csatornák túltelítődnek - több ezer ha-os területet 

fenyeget, különösen a déli külterületen.  

A városi emisszió 13%-a a közlekedési kibocsátásból származik, a szükséges intézkedések 

elmaradása a közlekedési terhelésből fakadó szennyezési folyamatok erősödését hozza magával. 

A település erdősültsége alacsony, telepített klímaerdők szükségesek a CO2 kibocsátás 

megkötőképességének erősítése érdekében, melyek öntözési rendszerének kialakítása 

megoldandó. Összefüggő zöld-sáv kialakítása a város körül tudja ellensúlyozni a kiterjedt 

mezőgazdasági területek alacsony megkötőképességét. A biológiailag aktív felületek zsugorodása 

és a térszint mesterséges anyagokkal (beton, kő, aszfalt, üveg, stb.) történő lefedése 

megváltoztatja a városok sugárzási és hőtárolási tulajdonságait, ezáltal hőszigetek kialakulását 

eredményezve. 

A közlekedési rend felülvizsgálatának elmaradása esetén a közlekedésből fakadó CO2 kibocsátás 

csökkentése kisebb mértékű lehet, elmaradhat a közösségi közlekedés karbonsemlegességére 

való törekvés. 

A városi zöldfelületi rendszer fejlesztésének elmaradása negatívan hat a karbon 

megkötőképességre, valamint a lakossági rekreációs igények kielégítésére, valamint a funkció 

nélküli zöldfelületek hasznosítására. 

2.5.3 Digitális város 
 

Az önkormányzatnak élen kell járnia abban, hogy a digitális technológiák terjedése sikeres legyen, 

összefogja az érdekeket, olyan megegyezéseket kössön, ami a platformokat megalapozza a 

következő évtizedre. Amennyiben az önkormányzat nem tud katalizátor szerepet betölteni, úgy a 

digitalizáció részelemekben tud megvalósulni csupán. 

A városi intézmények körében még mindig nem jellemzőek az okos megoldások, az átfogó digitális 

szolgáltatásrendszer kialakítása a város előtt álló feladat. 

Kockázati tényezőként jelentkezik, hogy a digitális infrastruktúra fejlődése csak lassú ütemben tud 

haladni, mert nem áll rendelkezésre elegendő forrás, vagy az infrastruktúra tulajdonosok 

fejlesztési stratégiája eltér a város számára kedvező feltételektől. Kockázati tényezőként 

jelentkezik az infokommunikációs hálózat és szolgáltatások tulajdonjoga, az mennyiben marad az 

önkormányzatnál, vagy piaci szolgáltatóknál. 

A digitalizáció sikere attól függ, a város a folyamat élére tud-e állni, és a közszolgáltatások terén 

tud-e katalizátor szerepet betölteni, hogy alakul a digitális közszolgáltatások fejlődési üteme és 

elérhetősége. 

A digitális átállás kulcsa az azt használókkal történő elfogadtatása, az érintett csoportokkal a 

digitalizáció előnyeinek, és alkalmazhatóságának elfogadtatása, nyitottságának biztosítása. 

A digitális szolgáltatások elérhetősége mellett a felhasználói alkalmazkodás, a digitális 

kompetenciák kialakulása előfeltétele a sikeres digitális átállásnak. A digitális kompetenciák 

különböző szegmensekben való jelenléte, illetve jelen nem léte meghatározó azok alkalmazásában 



 

és elterjedésében, ezért kockázati tényezőként jelentkezik a lakossági felhasználási készség, a 

munkavállalói felkészültség. 

A gazdasági szereplők digitális átállása, különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozásokra, a 

turizmus és a mezőgazdasági digitalizációja meghatározza a gazdasági versenyképességet. 

 

2.5.4 Megtartó város 
 

Hódmezővásárhely folyamatos népességcsökkenéssel és az öregedési index növekedésével 

szembesül, mely nagyobb arányú, mint a megyei, illetve regionális átlag. 

A várost jellemzi a fiatalok elvándorlása, amit erősít, hogy a havi nettó jövedelem alacsonyabb 

megyei és regionális átlagnál. A vándorlási egyenleg folyamatosan negatív. A magasan képzett 

munkaerőt foglalkoztató állások száma alacsony, a lakosság 21%-a állítja elő jövedelem 77%-t, 

mely rámutat a munkaerőpiac strukturális problémájára. Alacsony a felsőfokú végzettséggel (13%) 

és összesen felsőfokú végzettséggel és érettségivel rendelkezők aránya (42%), mely korlátot szab 

a magas gazdasági hozzáadott értéket képviselő vállalkozások működésének. 

Városi szinten az álláskeresők száma alacsony, de a pandémia hatására növekedett. Az alacsony 

képzettséggel rendelkező lakossági szegmensben magas az álláskeresők száma. 

Hódmezővásárhelyen problémát jelent a munkaerő helyben tartása. A fiatalok már az iskola 

elvégzése után elhagyják a várost a jobb lehetőségek reményében.  

A digitális szolgáltatások elérhetősége a fiatal képzett munkaerő helyben tartására is jelentős 

hatást gyakorol. 

 

2.5.5 Kiszolgáló város  
 

A beruházási területek befogadóképessége korlátozott, új iparterületek kialakítására középtávon 

nincs önkormányzati szándék, amely korlátozza a zöldmezős beruházásokat és új magántőke 

betelepülését. Ugyanakkor tartalékterületek rendelkezésre állnak, önkormányzati tulajdonú 

mezőgazdasági területek bérművelésben tartalékterületként szóba jöhetnek. 

A klímaerdőként kijelölt terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. 

A belvárosból történő kiköltözések elhagyott és elhanyagolt ingatlanokat hagytak maguk után. Így 

jelentős belterületi kihasználatlan ingatlanállománnyal rendelkezik a város, melyek funkció 

nélkülisége negatívan hat a városképre, és a belső városi életminőségre. Az ingatlan állomány 

hasznosítása részben a szolgáltatószektor és a magas hozzáadott értéket képviselő vállalkozások 

letelepülését eredményezheti. 

Kellő forrás ráfordítása nélkül a műemlékvédelem és helyi értékmegőrzés sérül. 

Fontos feladat az alulhasznosított épületek gazdasági hasznosítása, vérkeringésbe 

becsatornázása, a homlokzati felújítások önkormányzati támogatása. 

Ezek hasznosítása akár lakhatás, akár egyéb célból kívánatos lenne, hiszen így nem kéne új 

területeket bevonni, illetve tovább bővíteni a közműhálózatot. 



 

Az ivóvízhálózat korszerűsítésének elmaradása a vízellátás biztonságát veszélyeztetheti. Nyári 

aszályos időszakban előfordulhat vízellátási probléma egyes városrészeken, a régi ólomcsövek 

cseréje, műszaki megújítása megoldandó. A gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató területeken az 

ivóvíz és szennyvízkapacitás folyamatos bővítésének igénye jelentkezik újabb gazdasági szereplők 

megjelenése esetén. 

Az árvízvédelem és belvízvédelem jelentősége növekszik a klímaalkalmazkodásra való 

felkészülésben, melyhez szorosan kapcsolódik a felszíni csapadékvíz elvezetési, illetve megtartási 

rendszerének kialakítása a talaj túlterhelésének elkerülésével. 

 

3 Stratégiai munkarész  
 

3.1 Forgatókönyv elemzés  
 

Kockázat Prognózist, trendet megalapozó mutató 

periférikus határmenti helyzet 
stabilizálódása 

Ágazati együttműködések megléte – térségi hálózatosodás 
mértéke 

Az önkormányzat település- és gazdaságfejlesztési 
pénzeszközeinek rendelkezésre állása, tőkebevonás lehetőségei 

Szeged mellett pozícióvesztés, 
agglomerálódás lehetőségének 
elvesztése 

munkaerőingázás 

céges együttműködések, beszállítói, együttműködési kapcsolatok 

határmenti infrastrukturális 
kapcsolatok fejlesztésének elmaradása 

infrastruktúra fejlesztés ütemezése 

Közép és Felsőoktatási intézmények 
pozícióvesztése 

A város oktatási intézményei által nyújtott képzések, szakképzési 
feltételek, adottságok 

helyi vállalkozói ökoszisztéma 
megerősödésének elmaradása 

ingázás, nem lesz kvalifikált munkaerő 

ipari területek hiánya 
A rendelkezésre álló barna és zöldmezős fejlesztési területek, a 
gazdasági területek közművesítettsége 

technológiai és K+F cégek városba 
vonzásának elmaradása 

A rendelkezésre álló barna és zöldmezős fejlesztési területek 
rendelkezésre állása, a gazdasági területek közművesítettsége 

mezőgazdaság technológiai 
fejlesztésének elmaradása 

vállalkozások felkészültsége 

éghajlatváltozás negatív hatásainak 
való kitettség: árvíznek, a belvíznek, az 
aszálynak és a talajvízszint-
süllyedésnek, hőségnek, évszakok 
átalakulásának negatív hatásaira való 
rugalmas alkalmazkodás elmaradása 

Környezetszennyező tevékenységek (levegő, talaj, víz, zajterhelés) 
környezeti terhelési értékei, 

geotermikus és napenergia ellátásba 
történő bevezetése elmarad 

karbonlábnyom kisebb mértékben csökken 



 

Kockázat Prognózist, trendet megalapozó mutató 

városi energiatermelés és tárolás 
rendszerének kialakítása elmarad 

Energiatermelés összetétele, energiatárolási kapacitások 

körforgásos gazdaságra történő átállás 
elmarad 

vállalkozások felkészültsége 

csapadékvíz és szennyvíz rendszerszintű 
elválasztásának elmaradása 

öntözővíz rendelkezésre állása 

klímaerdők meghonosítása, város körüli 
zöld gyűrű kialakítása elmarad 

zöld gyűrű megvalósításának ütemterve 

nem valósul meg átfogó digitális 
szolgáltatásrendszer kialakulása a 
városban 

elvándorlás 

gazdasági szerkezet eltolódása nagy energiát igénylő ágazatok 
felé, szolgáltatási szektor szűkülése 

digitális infrastruktúra nem kellő 
ütemben épül ki 

GDP csökkenése 

infokommunikációs hálózat és 
szolgáltatások tulajdonjoga 

piaci áraknak történő kiszolgáltatottsága, árak elszállása 

a város a digitalizáció élére tud-e állni, a 
közszolgáltatások digitalizációja terén 
tud-e katalizátorrá válni 

piaci áraknak történő kiszolgáltatottsága 

a célcsoportok befogadóképessége és 
nyitottsága a digitális szolgáltatásokra 

szolgáltatás elterjedésének üteme – alkalmazások használati 
statisztikája 

a célcsoportok digitális felkészültsége alkalmazások használati statisztikája 

gazdasági szereplők digitális átállása teljesítménycsökkenés 

turizmus és a mezőgazdaság 
digitalizációjának elmaradása 

GDP hozzáadott érték csökkenése 

folyamatos népességcsökkenés népességcsökkenés 

vándorlási egyenleg negatív, fiatalok 
elvándorlása 

vándorlási egyenleg 

Szeged munkaerő elszívó hatása munkaerő ingázása 

magasan képzett munkaerőt 
foglalkoztató állások száma alacsony 

Megfelelően kvalifikált munkaerő jelenléte az egyes gazdasági 
ágakban, a helyben lévő munkaerő foglalkoztatottsági viszonyai 

munkaerőpiac strukturális problémája Megfelelően kvalifikált munkaerő jelenléte az egyes gazdasági 
ágakban, a helyben lévő munkaerő foglalkoztatottsági viszonyai 

közlekedési rendszer felülvizsgálatának 
elmaradása 

bizonyos területeken forgalomnövekedés, túl sok parkoló autó, 
zajterhelés 

városi zöldfelületi rendszer 
fejlesztésének elmaradása 

megkötőképesség 

 

Kitettségi mátrix 



 

Potenciális negatív és pozitív hatás 

Milyen a 
hatás 
kockázati 
besorolása?  

Milyen 
gyakoriságú a 
hatás?  

Mekkora a 
várható 
hatás 
mértéke?  

periférikus határmenti helyzet stabilizálódása 5 5 5 

Szeged mellett pozícióvesztés, agglomerálódás 
lehetőségének elvesztése 

4 5 5 

határmenti infrastrukturális kapcsolatok fejlesztésének 
elmaradása 

4 5 5 

Közép és Felsőoktatási intézmények pozícióvesztése 4 5 5 

strukturális foglalkoztatási problémák fennmaradása 3 5 3 

helyi vállalkozói ökoszisztéma megerősödésének elmaradása 3 5 3 

ipari területek hiánya 3 5 3 

technológiai és K+F cégek városba vonzásának elmaradása 3 5 3 

mezőgazdaság technológiai fejlesztésének elmaradása 3 5 3 

éghajlatváltozás negatív hatásainak való kitettség: árvíznek, 
a belvíznek, az aszálynak és a talajvízszint-süllyedésnek, 
hőségnek, évszakok átalakulásának negatív hatásaira való 
rugalmas alkalmazkodás elmaradása 

5 5 5 

geotermikus és napenergia ellátásba történő bevezetése 
elmarad 

5 5 5 

városi energiatermelés és tárolás rendszerének kialakítása 
elmarad 

5 5 5 

körforgásos gazdaságra történő átállás elmarad    

csapadékvíz és szennyvíz rendszerszintű elválasztásának 
elmaradása 

5 5 5 

klímaerdők meghonosítása, város körüli zöld gyűrű 
kialakítása elmarad 

4 5 5 

nem valósul meg átfogó digitális szolgáltatásrendszer 
kialakulása a városban 

5 5 5 

digitális infrastruktúra nem kellő ütemben épül ki 5 5 5 

infokommunikációs hálózat és szolgáltatások tulajdonjoga 4 5 5 

a város a digitalizáció élére tud-e állni, a közszolgáltatások 
digitalizációja terén tud-e katalizátorrá válni 

4 5 5 

a célcsoportok befogadóképessége és nyitottsága a digitális 
szolgáltatásokra 

5 5 5 

a célcsoportok digitális felkészültsége 5 5 5 

gazdasági szereplők digitális átállása 5 5 3 

turizmus és a mezőgazdaság digitalizációjának elmaradása 4 5 3 



 

Potenciális negatív és pozitív hatás 

Milyen a 
hatás 
kockázati 
besorolása?  

Milyen 
gyakoriságú a 
hatás?  

Mekkora a 
várható 
hatás 
mértéke?  

folyamatos népességcsökkenés 3 5 5 

vándorlási egyenleg negatív, fiatalok elvándorlása 4 5 3 

Szeged munkaerőelszívó hatása 3 5 3 

magasan képzett munkaerőt foglalkoztató állások száma 
alacsony 

3 5 3 

munkaerőpiac strukturális problémája 3 5 3 

közlekedési rendszer felülvizsgálatának elmaradása 3 5 4 

városi zöldfelületi rendszer fejlesztésének elmaradása 3 5 4 

 

Felkészültségi mátrix 

A magas kockázatú (4-es, 5-ös) potenciális negatív hatások 

Milyen a 
város 
abszorpciós 
képessége?  

Milyen a 
város 
adaptációs 
képessége?  

Milyen a 
város 
transzformá
ciós 
képessége?  

periférikus határmenti helyzet stabilizálódása 3 2 1 

Szeged mellett pozícióvesztés, agglomerálódás lehetőségének 
elvesztése 

2 2 1 

határmenti infrastrukturális kapcsolatok fejlesztésének 
elmaradása 

3 3 3 

Közép és Felsőoktatási intézmények pozícióvesztése 2 2 2 

éghajlatváltozás negatív hatásainak való kitettség: árvíznek, a 
belvíznek, az aszálynak és a talajvízszint-süllyedésnek, 
hőségnek, évszakok átalakulásának negatív hatásaira való 
rugalmas alkalmazkodás elmaradása 

3 3 3 

geotermikus és napenergia ellátásba történő bevezetése 
elmarad 

3 3 3 

városi energiatermelés és tárolás rendszerének kialakítása 
elmarad 

3 3 3 

körforgásos gazdaságra történő átállás elmarad 3 3 3 

csapadékvíz és szennyvíz rendszerszintű elválasztásának 
elmaradása 

3 3 3 

klímaerdők meghonosítása, város körüli zöld gyűrű kialakítása 
elmarad 

3 3 3 

nem valósul meg átfogó digitális szolgáltatásrendszer 
kialakulása a városban 

3 3 3 

digitális infrastruktúra nem kellő ütemben épül ki 4 4 4 



 

A magas kockázatú (4-es, 5-ös) potenciális negatív hatások 

Milyen a 
város 
abszorpciós 
képessége?  

Milyen a 
város 
adaptációs 
képessége?  

Milyen a 
város 
transzformá
ciós 
képessége?  

infokommunikációs hálózat és szolgáltatások tulajdonjoga 3 3 3 

a város a digitalizáció élére tud-e állni, a közszolgáltatások 
digitalizációja terén tud-e katalizátorrá válni 

3 3 3 

a célcsoportok befogadóképessége és nyitottsága a digitális 
szolgáltatásokra 

2 2 2 

a célcsoportok digitális felkészültsége 3 3 3 

gazdasági szereplők digitális átállása 2 2 2 

turizmus és a mezőgazdaság digitalizációjának elmaradása 3 3 3 

vándorlási egyenleg negatív, fiatalok elvándorlása 3 3 3 

 

Adaptív forgatókönyv 

A külső hatások a helyzetfeltárás során feltárt trendekre a városi alkalmazkodóképesség 

figyelembevételével fejtik ki hatásukat, vagyis a város által megvalósított intézkedések 

semlegesítik, vagy legalábbis csökkentik hatását.  

A gazdasági bővülést, versenyképességet befolyásoló tényező a Szegeddel való agglomerálódás 

megvalósulása, valamint a szerb-horvát-román határtérségének gazdasági – oktatási – kulturális 

kapcsolatainak erősödése.  

A szomszédos nagyvárossal való együttműködés révén a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 

Hódmezővásárhely irányába történő ingázása is elindul. 

A Vásárhelyi kihelyezett Mezőgazdasági Karon specializált képzések indulnak, melyek támogatják 

a mezőgazdaság technológiai, digitális átállását, körforgásos gazdaságba történő bekapcsolódását. 

A szegedi és vásárhelyi vállalkozások közötti együttműködések, beszállítói kapcsolatok erősödnek. 

A hármas határ térségben számos gazdasági és oktatási közös projekt valósul meg, mely erősíti a 

térségi kapcsolatokat. 

A vásárhelyi vállalkozások körforgásos gazdaságra történő átállása, zöld gazdaság területén való 

bővülése, a vállalkozások digitális átállása széleskörben megvalósul, beleértve a turizmus és 

mezőgazdaság digitalizációját is. 

Megvalósul magas hozzáadott értékű vállalkozások vonzása, technológiai és KFI cégek városba 

települése, a digitalizáció révén távmunka lehetőségek köre bővül, ami vonzó lehetőség a fiatalok 

számára a városban történő életpálya kezdésre. 

A város klímaalkalmazkodási tervét ütemezetten megvalósítja, a 40%-os CO2 csökkentési tervet 

2030-ig megvalósítja, melybe bevonja az önkormányzati szektoron túl a további közszféra 

szereplőket, a vállalkozási szektort és a lakosságot is. Az átfogó zöld átállás menetrendnek 

köszönhetően fejleszti zöldfelületi rendszerét mind a városban, mind a város körüli zöld folyosó 

megteremtésével, kiépíti záportározó és csapadékvíz megtartó és elvezető rendszerét, mellyel 

biztosított a klímaerdők öntözése, és a belvíz – árvíz megfelelő kezelése. Az intézkedések részeként 

megvalósul a szennyvíz és csapadékvíz rendszerének szétválasztása 



 

A város kialakítja energiatermelési és tárolási rendszerét a geotermikus és napenergia ellátásba 

történő bevezetésével, a szükséges beruházások megvalósításával. 

A város digitális átállás menetrendjét kialakítja, és azt ütemezetten végrehajtja, a város a digitális 

átállás élére áll, és a közszolgáltatások digitális átalakításának hátterét, infrastrukturális feltételeit 

biztosítja, a célcsoportok szemléletformálását és felkészítését ösztönzi. 

 

Standard forgatókönyv 

A külső hatások begyűrűzésével lehet számolni, melyre a város korlátozottan tud intézkedést 

hozni. 

Szeged mellett pozícióvesztés, agglomerálódás lehetőségének elvesztése, a Közép és Felsőoktatási 

intézmények pozícióvesztése, periférikus határmenti helyzet stabilizálódása, vándorlási egyenleg 

negatív, fiatalok elvándorlása. 

A város elsősorban a Vásárhelyen működő vállalkozások tudására, erőforrásaira és kapacitásaira 

támaszkodva növeli a helyi gazdaság versenyképességét, beruházásokat és befektetőket vonz a 

városba biztosítja a vállalkozások számára az ingatlanok elérhetőségét mind a szolgáltató szektor, 

mind a termelő szektor számára. 

A város nem tudja megfelelően kezelni az éghajlatváltozásból fakadó kitettségét: árvíznek, a 

belvíznek, az aszálynak és a talajvízszint-süllyedésnek, hőségnek, évszakok átalakulásának negatív 

hatásaira való rugalmas alkalmazkodás elmaradása. 

Nem valósul meg a zöld átállás: városi energiatermelés és tárolás rendszerének kialakítása 

elmarad. 

A zöld átállás elmaradása esetén a város nem tudja kellő mértékben csökkenteni 

karbonlábnyomát, mely az erőforrásokkal történő hosszú távú visszaéléshez vezet. 

Nem valósul meg a digitális átállás: digitális infrastruktúra nem kellő ütemben épül ki. 

A digitális átállás elmaradása a helyi gazdaság versenyképességének gyengülését, a fiatal képzett 

lakosság megtartó képességét, és a város hosszú távú életminőségének csökkenését 

eredményezheti. 

 

3.2 Jövőkép 
 

Hódmezővásárhely egy olyan élhető, biztonságos, családbarát és átláthatóan működő település, 

amely a természet által kapott és az emberek által alkotott értékeit, hagyományait becsben tartó 

és felelősségteljesen ápoló, szabadságszerető, szeretetteljes, szorgalmas, kreatív, befogadó, 

egészséges és egymást segítő lakosok közössége, akik felelősen gazdálkodnak a város értékeivel, 

szellemi és tárgyi örökségeivel, természeti, művi és épített környezetével és egy olyan város 

büszke lakosai, amely egy vonzó és virágzó gazdasági, kulturális és szellemi központ, kiváló és 

egymást gyarapító együttműködésben élve a vele szomszédos településekkel.  

3.3 A stratégia célrendszere  
 

Átfogó stratégiai cél: A város fenntartható és értékmegőrző fejlesztése zöld és digitális 

átállásának gazdasági bővülést támogató megvalósításával. 



 

Hódmezővásárhely egy olyan városfejlesztési struktúrát kíván az elkövetkező években kiépíteni és 

fenntartani, amelyben a település minél inkább az itt élők és tevékenykedők saját tudására, 

erőforrásaira és kapacitásaira támaszkodik, az emberek értékteremtő és ápoló szándékait helyezi 

előtérbe, és a fenntarthatóságot, gazdaságosságot szem előtt tartva lesz képes a helyi gazdaság 

versenyképességét növelni, a zöld és digitális átállás megvalósításával hozzájárulni a prosperáló 

helyi gazdaság működtetéséhez, a városban élők közösségének erősítéséhez, lakosságának 

megtartásához, valamint egy biztonságos, élhető város fenntartásához. 

Horizontális cél 1: A város élhetőségének javítása 

Horizontális cél 2: A város zöld átállása 

Horizontális cél 3: A digitális (okos) technológiák elterjedésének elősegítése 

Annak érdekében, hogy az átfogó cél megvalósulhasson, három horizontális cél húzódik végig a 

stratégián, melyek érvényesülnek a stratégiai célok, és részcélok megvalósítása során is. A városi 

életminőség, a zöld és digitális átállás a város fejlődésének, modernizálódásának és megyei jogú 

városi pozíciójának megőrzésének záloga. Az elöregedő korstruktúra, a fiatalok nagyvárosokba 

való elköltözésének tendenciája miatt a városok versengenek egymással a lakosság megtartása 

érdekében, melynek legfőbb eszközét jelenti az adott település életminősége, élhetősége, magas 

minőségű települési környezet biztosítása foglalkoztatási, szabadidős és rekreációs 

lehetőségekkel, a helyi közösségek erősítésével. Az éghajlatváltozásra adott válaszok, a környezeti 

hatások vizsgálata a városfejlesztési, beruházási folyamatokban, a környezeti erőforrásokkal való 

felelős gazdálkodás a hosszú távú fenntarthatóság és prosperálás előfeltételei, melyekre a város 

stratégiájának megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít. A környezeti hatások mellett a 

digitális átállás jelenik meg transzformációs hatásként, a digitalizáció támogatása, az 

adatbiztonság szavatolása a digitális közszolgáltatások minél szélesebb körű elterjesztése 

előfeltétele a Hódmezővásárhely hosszú távú versenyképességének fenntartásának. A 

digitalizáció áthatja a gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatokat is, ahol fő szempont, hogy 

a városban élők életminőségének szolgálatába álljon az új technológia. 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, hálózati kapcsolatok erősítése 

Hódmezővásárhely újrapozicionálása révén, a Szeged – Algyő – Hódmezővásárhely tengely 

erősítésével, egy agglomerálódó térséggé fejlődésében kívánja helyi gazdaságát erősíteni, 

melyben helyi erőforrásaira, értékeire, vállalkozásaira támaszkodva kívánja definiálni magát, és 

kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést kialakítani térségében. Tágabb kitekintésben a 

szerb-román-magyar hármashatár előnyeire építkezve kívánja megerősíteni gazdasági, oktatási és 

kulturális szerepkörét. Ennek a célnak az elérése érdekében a helyi gazdaság hálózatosodásának 

támogatása, a vállalkozói ökoszisztéma fejlesztése, befektetők és beruházók városba vonzása 

valósul meg. Cél az ipari vállalkozások mellett a szolgáltatások, innovatív és K+F-re épülő 

vállalkozások arányának növelése, valamint a mezőgazdaság modernizálása, technológiai 

megújítása. A gazdaságfejlesztésben hangsúlyt kap a körforgásos gazdaság és tág értelemben vett 

zöld gazdaság ösztönzése, és a vállalkozások, termelési és szolgáltatási folyamatok 

digitalizációjának támogatása. A városban jelenlevő közép és felsőoktatási intézményi potenciál 

kihasználása, a gazdaságfejlesztésben való szerepvállalása, képzési és kutatási tevékenységének 



 

elsősorban a mezőgazdaság technológiai megújulásához kapcsolódása révén tudja a város 

tudásalapú gazdaságát erősíteni. 

A stratégiai cél megvalósítását szolgáló részcélok: 

R1: Zöld gazdaság arányának növelése, körforgásos gazdaságra történő átállás ösztönzése a város 

versenyképességének növelése érdekében 

R2: Helyi vállalkozói ökoszisztémák erősítése, hálózati bekapcsolódásuk elősegítése   

R3: Fenntartható energiaellátás biztosítása a megújuló energia részarányának növelésével, fosszilis 

energiahordozók arányának fokozatos csökkentésével 

R6: Karbonsemlegességre törekvő közlekedés-és közműfejlesztés 

R7: Oktatási klaszterek, együttműködések kialakítása a városi munkaerő helyben foglalkoztatásának, 

megtartásának érdekében 

R8: A város szociális intézményrendszerének rugalmas és igényalapú fejlesztése 

R9: Ügyfélbarát (vállalkozói és lakossági) digitális szolgáltatások fejlesztése 

 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése karbonlábnyomának csökkentése 

révén 

Hódmezővásárhely a CO2 egyenértékű kibocsátást 40%-kal, vagyis 86 338 tonnával csökkenti 

2030-ig. A klímaváltozásra való rugalmas reagáló képesség erősítése érdekében 40.000 ha 

nagyságú területet kíván a klímaváltozással és extrém időjárási hatásokkal szemben ellenállóvá 

fejleszteni 2030-ig, a fenntartható energiaellátás biztosítása érdekében a megújuló energia 

részarányának növelését, a fosszilis energiahordozók arányának fokozatos csökkentését kívánja 

megvalósítani. A kibocsátás csökkentés érdekében kidolgozza zöld átállás menetrendjét, melynek 

tervezésébe és megvalósításába bevonja az összes városi kibocsájtót, a közszféra intézményei 

mellett a vállalkozói szektort és a lakosságot is. Kialakítja hosszú távú energiamenedzsment tervét, 

melynek meghatározó elemét jelenti a geotermikus energiára épülő energiaellátás széleskörűvé 

tétele kiegészítve azt a napaenergia biztosította energiatermelési és tárolási lehetőségekkel. A 

zöld átállás fontos elemeként komplex módon fejleszti zöldfelületi rendszerét mind a belterületi 

zöldterületek gondozása révén, mind a város körüli és a mezőgazdasági területek körüli zöld 

folyosó, klímaerdők, sávok kialakítása és fenntartható öntözése révén, melyhez hasznosítja a 

csapadékvíz, belvíz – árvíz által biztosított vízmennyiséget.  

 

A stratégiai cél megvalósítását szolgáló részcélok: 

R1: Zöld gazdaság arányának növelése, körforgásos gazdaságra történő átállás ösztönzése a 

város versenyképességének növelése érdekében 

R3: Fenntartható energiaellátás biztosítása a megújuló energia részarányának növelésével, 

fosszilis energiahordozók arányának fokozatos csökkentésével 

R4: Klímaváltozásra való rugalmas reagáló képesség erősítése városi környezet éghajlati 

változásokkal szemben ellenállóvá fejlesztésével 



 

R5: Helyi gazdasági infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése a város pozicionálása érdekében 

R6: Karbonsemlegességre törekvő közlekedés-és közműfejlesztés 

R7: Oktatási klaszterek, együttműködések kialakítása a városi munkaerő helyben 

foglalkoztatásának, megtartásának érdekében 

R8: A város szociális intézményrendszerének rugalmas és igényalapú fejlesztése 

R9: Ügyfélbarát (vállalkozói és lakossági) digitális szolgáltatások fejlesztése 

 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

A társadalmi befogadás erősítése érdekében az összetartó városi közösség erősítése, a helyi identitás, 

a vásárhelyiség megőrzése fogalmazódik meg célként. A város fejlődésének meghatározó eleme az 

értékeit és tudását kamatoztató közösség fejlesztése és megerősítése. A stratégiai cél az itt élő 

emberek testi és szellemi fejlődését szolgáló fejlesztéseket, a közösség és a helyi identitás 

megerősítését, illetve a civil önkéntességnek és részvételnek az ösztönzését valósítja meg. A vásárhelyi 

lakosság, mint a különböző életkorú, képességű és élethelyzetű egyének sokszínű csoportja számára 

rendelkezésre állnak az egészségük megőrzését, fejlesztését szolgáló, valamint szellemi 

gyarapodásukat elősegítő szolgáltatások és közösségépítő-fejlesztő lehetőségek, terek.  

A befogadás mellett a fiatal lakosság megtartása, számukra vonzó életpálya és életminőség biztosítása 

kiemelt cél, lehetőséget teremtve számukra vállalkozásindításra, vállalkozói ökoszisztémába való 

bekapcsolódásra vagy magas hozzáadott értékű munkahelyeken való elhelyezkedésre ezáltal 

megállítva a lakosság csökkenési tendenciáját. A digitális szolgáltatások elérhetősége a fiatal képzett 

munkaerő helyben tartására is jelentős hatást gyakorol. 

 

A stratégiai cél megvalósítását szolgáló részcélok: 

R3: Fenntartható energiaellátás biztosítása a megújuló energia részarányának növelésével, 

fosszilis energiahordozók arányának fokozatos csökkentésével 

R4: Klímaváltozásra való rugalmas reagáló képesség erősítése városi környezet éghajlati 

változásokkal szemben ellenállóvá fejlesztésével 

R5: Helyi gazdasági infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése a város pozicionálása érdekében 

R6: Karbonsemlegességre törekvő közlekedés-és közműfejlesztés 

R7: Oktatási klaszterek, együttműködések kialakítása a városi munkaerő helyben 

foglalkoztatásának, megtartásának érdekében 

R8: A város szociális intézményrendszerének rugalmas és igényalapú fejlesztése 

R9: Ügyfélbarát (vállalkozói és lakossági) digitális szolgáltatások fejlesztése 

 



 

 

Dimenzió 

kapcsolódás 

1. Stratégiai cél  2. Stratégiai cél 3. Stratégiai cél 

 A helyi gazdasági 

ökoszisztéma fejlesztése, 

hálózati kapcsolatok 

erősítése 

A város 

klímaalkalmazkodásának 

elősegítése 

karbonlábnyomának 

csökkentése révén 

Társadalmi befogadás 

erősítése 

 

    

 kapcsolódó részcélok kapcsolódó részcélok kapcsolódó részcélok 

Prosperáló 

Zöldülő 

R1: Zöld gazdaság 

arányának növelése, 

körforgásos gazdaságra 

történő átállás ösztönzése 

a város 

versenyképességének 

növelése érdekében 

 

R1: Zöld gazdaság arányának 

növelése, körforgásos 

gazdaságra történő átállás 

ösztönzése a város 

versenyképességének növelése 

érdekében 

 

 

Prosperáló R2: Helyi vállalkozói 

ökoszisztémák erősítése, 

hálózati bekapcsolódásuk 

elősegítése   

  

Zöldülő R3: Fenntartható 

energiaellátás biztosítása a 

megújuló energia 

részarányának növelésével, 

fosszilis energiahordozók 

arányának fokozatos 

csökkentésével 

R3: Fenntartható 

energiaellátás biztosítása a 

megújuló energia 

részarányának növelésével, 

fosszilis energiahordozók 

arányának fokozatos 

csökkentésével 

R3: Fenntartható 

energiaellátás biztosítása 

a megújuló energia 

részarányának 

növelésével, fosszilis 

energiahordozók 

arányának fokozatos 

csökkentésével 

Zöldülő 

Kiszolgáló 

 R4: Klímaváltozásra való 

rugalmas reagáló képesség 

erősítése városi környezet 

éghajlati változásokkal 

szemben ellenállóvá 

fejlesztésével 

R4: Klímaváltozásra való 

rugalmas reagáló 

képesség erősítése városi 

környezet éghajlati 

változásokkal szemben 

ellenállóvá fejlesztésével 

Prosperáló 

Megtartó 

 R5: Helyi gazdasági 

infrastruktúra és szolgáltatások 

fejlesztése a város 

pozicionálása érdekében 

R5: Helyi gazdasági 

infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztése 

a város pozicionálása 

érdekében 

Zöldülő 

Kiszolgáló 

R6: Karbonsemlegességre 

törekvő közlekedés-és 

közműfejlesztés 

R6: Karbonsemlegességre 

törekvő közlekedés-és 

közműfejlesztés 

R6: 

Karbonsemlegességre 

törekvő közlekedés-és 

közműfejlesztés 



 

Dimenzió 

kapcsolódás 

1. Stratégiai cél  2. Stratégiai cél 3. Stratégiai cél 

Prosperáló 

Megtartó 

R7: Oktatási klaszterek, 

együttműködések 

kialakítása a városi 

munkaerő helyben 

foglalkoztatásának, 

megtartásának érdekében 

R7: Oktatási klaszterek, 

együttműködések kialakítása a 

városi munkaerő helyben 

foglalkoztatásának, 

megtartásának érdekében 

R7: Oktatási klaszterek, 

együttműködések 

kialakítása a városi 

munkaerő helyben 

foglalkoztatásának, 

megtartásának 

érdekében 

Megtartó R8: A város szociális 

intézményrendszerének 

rugalmas és igényalapú 

fejlesztése 

R8: A város szociális 

intézményrendszerének 

rugalmas és igényalapú 

fejlesztése 

R8: A város szociális 

intézményrendszerének 

rugalmas és igényalapú 

fejlesztése 

Prosperáló 

Megtartó 

Digitális 

R9: Ügyfélbarát (vállalkozói 

és lakossági) digitális 

szolgáltatások fejlesztése 

R9: Ügyfélbarát (vállalkozói és 

lakossági) digitális 

szolgáltatások fejlesztése 

R9: Ügyfélbarát 

(vállalkozói és lakossági) 

digitális szolgáltatások 

fejlesztése 

 

 

 

Várostérségi leképeződés 

Várostérségi 

leképeződés 

1. Stratégiai cél  2. Stratégiai cél 3. Stratégiai cél 

Hálózati 

kapcsolatok 

erősítése 

Szegeddel és a 

határmenti 

térséggel 

A helyi gazdasági 

ökoszisztéma fejlesztése, 

hálózati kapcsolatok 

erősítése 

A város 

klímaalkalmazkodásának 

elősegítése 

karbonlábnyomának 

csökkentése révén 

Társadalmi befogadás 

erősítése 

 

    

 kapcsolódó részcélok kapcsolódó részcélok kapcsolódó részcélok 

Járási kitekintés R1: Zöld gazdaság 

arányának növelése, 

körforgásos gazdaságra 

történő átállás ösztönzése 

a város 

versenyképességének 

növelése érdekében 

 

R1: Zöld gazdaság arányának 

növelése, körforgásos 

gazdaságra történő átállás 

ösztönzése a város 

versenyképességének növelése 

érdekében 

 

 

Járási kitekintés R2: Helyi vállalkozói 

ökoszisztémák erősítése, 

  



 

Várostérségi 

leképeződés 

1. Stratégiai cél  2. Stratégiai cél 3. Stratégiai cél 

hálózati bekapcsolódásuk 

elősegítése   

Járási kitekintés R3: Fenntartható 

energiaellátás biztosítása a 

megújuló energia 

részarányának növelésével, 

fosszilis energiahordozók 

arányának fokozatos 

csökkentésével 

R3: Fenntartható 

energiaellátás biztosítása a 

megújuló energia 

részarányának növelésével, 

fosszilis energiahordozók 

arányának fokozatos 

csökkentésével 

R3: Fenntartható 

energiaellátás biztosítása 

a megújuló energia 

részarányának 

növelésével, fosszilis 

energiahordozók 

arányának fokozatos 

csökkentésével 

  R4: Klímaváltozásra való 

rugalmas reagáló képesség 

erősítése városi környezet 

éghajlati változásokkal 

szemben ellenállóvá 

fejlesztésével 

R4: Klímaváltozásra való 

rugalmas reagáló 

képesség erősítése városi 

környezet éghajlati 

változásokkal szemben 

ellenállóvá fejlesztésével 

szinergiák 

biztosítása 

Szegeddel és a 

határmenti 

térséggel 

 R5: Helyi gazdasági 

infrastruktúra és szolgáltatások 

fejlesztése a város 

pozicionálása érdekében 

R5: Helyi gazdasági 

infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztése 

a város pozicionálása 

érdekében 

 R6: Karbonsemlegességre 

törekvő közlekedés-és 

közműfejlesztés 

R6: Karbonsemlegességre 

törekvő közlekedés-és 

közműfejlesztés 

R6: 

Karbonsemlegességre 

törekvő közlekedés-és 

közműfejlesztés 

Térségi 

középvárosokkal 

együttműködés 

mezőgazdasági 

középfokú és 

felsőfokú oktatási 

kínálat 

harmonizálása 

érdekében 

R7: Oktatási klaszterek, 

együttműködések 

kialakítása a városi 

munkaerő helyben 

foglalkoztatásának, 

megtartásának érdekében 

R7: Oktatási klaszterek, 

együttműködések kialakítása a 

városi munkaerő helyben 

foglalkoztatásának, 

megtartásának érdekében 

R7: Oktatási klaszterek, 

együttműködések 

kialakítása a városi 

munkaerő helyben 

foglalkoztatásának, 

megtartásának 

érdekében 

 R8: A város szociális 

intézményrendszerének 

rugalmas és igényalapú 

fejlesztése 

R8: A város szociális 

intézményrendszerének 

rugalmas és igényalapú 

fejlesztése 

R8: A város szociális 

intézményrendszerének 

rugalmas és igényalapú 

fejlesztése 

Járási elérhetőség 

biztosítása 

R9: Ügyfélbarát (vállalkozói 

és lakossági) digitális 

szolgáltatások fejlesztése 

R9: Ügyfélbarát (vállalkozói és 

lakossági) digitális 

szolgáltatások fejlesztése 

R9: Ügyfélbarát 

(vállalkozói és lakossági) 

digitális szolgáltatások 

fejlesztése 

 

Városrészi leképeződés 



 

Városrészi 

leképeződés 

1. Stratégiai cél  2. Stratégiai cél 3. Stratégiai cél 

 A helyi gazdasági 

ökoszisztéma fejlesztése, 

hálózati kapcsolatok 

erősítése 

A város 

klímaalkalmazkodásának 

elősegítése 

karbonlábnyomának 

csökkentése révén 

Társadalmi befogadás 

erősítése 

 

    

 kapcsolódó részcélok kapcsolódó részcélok kapcsolódó részcélok 

 R1: Zöld gazdaság 

arányának növelése, 

körforgásos gazdaságra 

történő átállás ösztönzése 

a város 

versenyképességének 

növelése érdekében 

 

R1: Zöld gazdaság arányának 

növelése, körforgásos 

gazdaságra történő átállás 

ösztönzése a város 

versenyképességének növelése 

érdekében 

 

 

 R2: Helyi vállalkozói 

ökoszisztémák erősítése, 

hálózati bekapcsolódásuk 

elősegítése   

  

 R3: Fenntartható 

energiaellátás biztosítása a 

megújuló energia 

részarányának növelésével, 

fosszilis energiahordozók 

arányának fokozatos 

csökkentésével 

R3: Fenntartható 

energiaellátás biztosítása a 

megújuló energia 

részarányának növelésével, 

fosszilis energiahordozók 

arányának fokozatos 

csökkentésével 

R3: Fenntartható 

energiaellátás biztosítása 

a megújuló energia 

részarányának 

növelésével, fosszilis 

energiahordozók 

arányának fokozatos 

csökkentésével 

  R4: Klímaváltozásra való 

rugalmas reagáló képesség 

erősítése városi környezet 

éghajlati változásokkal 

szemben ellenállóvá 

fejlesztésével 

R4: Klímaváltozásra való 

rugalmas reagáló 

képesség erősítése városi 

környezet éghajlati 

változásokkal szemben 

ellenállóvá fejlesztésével 

  R5: Helyi gazdasági 

infrastruktúra és szolgáltatások 

fejlesztése a város 

pozicionálása érdekében 

R5: Helyi gazdasági 

infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztése 

a város pozicionálása 

érdekében 

 R6: Karbonsemlegességre 

törekvő közlekedés-és 

közműfejlesztés 

R6: Karbonsemlegességre 

törekvő közlekedés-és 

közműfejlesztés 

R6: 

Karbonsemlegességre 

törekvő közlekedés-és 

közműfejlesztés 

 R7: Oktatási klaszterek, 

együttműködések 

R7: Oktatási klaszterek, 

együttműködések kialakítása a 

R7: Oktatási klaszterek, 

együttműködések 



 

Városrészi 

leképeződés 

1. Stratégiai cél  2. Stratégiai cél 3. Stratégiai cél 

kialakítása a városi 

munkaerő helyben 

foglalkoztatásának, 

megtartásának érdekében 

városi munkaerő helyben 

foglalkoztatásának, 

megtartásának érdekében 

kialakítása a városi 

munkaerő helyben 

foglalkoztatásának, 

megtartásának 

érdekében 

 R8: A város szociális 

intézményrendszerének 

rugalmas és igényalapú 

fejlesztése 

R8: A város szociális 

intézményrendszerének 

rugalmas és igényalapú 

fejlesztése 

R8: A város szociális 

intézményrendszerének 

rugalmas és igényalapú 

fejlesztése 

 R9: Ügyfélbarát (vállalkozói 

és lakossági) digitális 

szolgáltatások fejlesztése 

R9: Ügyfélbarát (vállalkozói és 

lakossági) digitális 

szolgáltatások fejlesztése 

R9: Ügyfélbarát 

(vállalkozói és lakossági) 

digitális szolgáltatások 

fejlesztése 

 

3.4 A reziliens város a stratégiai célrendszerben  
 

ADAPTÍV 
FORGATÓKÖNYV 
JELENTŐS TÉNYEZŐI 

Alacsony abszorpciós 
képesség esetén 
tervezett 
beavatkozások: 

Alacsony adaptációs 
képesség esetén 
tervezett 
beavatkozások: 

Alacsony 
transzformációs 
képesség esetén 
tervezett 
beavatkozások: 

periférikus határmenti 
helyzet stabilizálódása 

magas hozzáadott értékű vállalkozások városba vonzása, szakképző 
intézményekkel történő együttműködés, felsőoktatási intézményekkel 
együttműködés elsősorban mezőgazdaság technológiai modernizációja 
érdekében, 

helyi vállalkozói ökoszisztéma erősítése 

Szeged mellett 
pozícióvesztés, 
agglomerálódás 
lehetőségének 
elvesztése 

együttműködési fórum fenntartása, folyamatos egyeztetés, együttműködési 
lehetőségek azonosítása, komplementer Vásárhelyi gazdasági, oktatási, 
kulturális lehetőségek erősítése 

határmenti 
infrastrukturális 
kapcsolatok 
fejlesztésének 
elmaradása 

városon kívül álló tényező 

Közép és Felsőoktatási 
intézmények 
pozícióvesztése 

folyamatos egyeztetés, együttműködési mintaprojektek megvalósítása, 
technikumok, vásárhelyi felsőoktatási karok specializációjának erősítése 

éghajlatváltozás negatív 
hatásainak való 
kitettség: árvíznek, a 
belvíznek, az aszálynak 
és a talajvízszint-

hőszigetek azonosítása és intézkedések megtervezése 

záportározók, vízmegtartó felületek kialakítása, öntözéses rendszer 
továbbfejlesztése 



 

ADAPTÍV 
FORGATÓKÖNYV 
JELENTŐS TÉNYEZŐI 

Alacsony abszorpciós 
képesség esetén 
tervezett 
beavatkozások: 

Alacsony adaptációs 
képesség esetén 
tervezett 
beavatkozások: 

Alacsony 
transzformációs 
képesség esetén 
tervezett 
beavatkozások: 

süllyedésnek, hőségnek, 
évszakok átalakulásának 
negatív hatásaira való 
rugalmas alkalmazkodás 
elmaradása 

városi zöld gyűrű fejlesztése 

geotermikus és 
napenergia ellátásba 
történő bevezetése 
elmarad 

Geotermikus energiakörök további kiépítése, új kutak fúrása, komplex 
geotermikus fejlesztési projekt megvalósítása, ehhez Horizon Europe források 
bevonása 

Egyeztetés energiatársaságokkal a betáplálásról 

energiaközösségek kialakításának ösztönzése 

városi energiatermelés 
és tárolás rendszerének 
kialakítása elmarad 

jogszabályi lehetőségek figyelemmel kísérése 

geotermikus és napelemrendszerek kiépítésének megvalósítása, a zöld átállás 
menetrend keretében részletes feladat, ütem és forrásterv kialakítása 

körforgásos gazdaságra 
történő átállás elmarad 

Körforgásos gazdaság önkormányzati rendszerben történő adaptációjának 
felmérése, ütemterv kialakítása 

vállalkozások felmérése az átállás aktuális helyzetéről, rendszeres egyeztetések 

vállalkozások bevonása karboncélok megvalósításába 

csapadékvíz és szennyvíz 
rendszerszintű 
elválasztásának 
elmaradása 

megfelelő tervek előkészítése, forrás bevonás megvalósítása, komplex beruházás 
megvalósítása 

klímaerdők 
meghonosítása, város 
körüli zöld gyűrű 
kialakítása elmarad 

részletes ütemterv megkötő képesség azonosításával a zöld átállás menetrend 
részeként 

nem valósul meg átfogó 
digitális 
szolgáltatásrendszer a 
városban 

digitális készségek, digitális nyitottság érdekében szemléletformálás, oktatás 

digitális infrastruktúra 
nem kellő ütemben épül 
ki 

megfelelő források feltérképezése és bevonása 

infokommunikációs 
hálózat és szolgáltatások 
tulajdonjoga 

egyeztetések a megfelelő szervekkel 

a város a digitalizáció 
élére tud-e állni, a 
közszolgáltatások 
digitalizációja terén tud-
e katalizátorrá válni 

digitális átállás menetrend gondos megtervezése és végrehajtása, stratégiai 
döntés meghozatala 

érintett közszolgáltatókkal való rendszeres egyeztetés 

mintaprojektek megvalósítása 



 

ADAPTÍV 
FORGATÓKÖNYV 
JELENTŐS TÉNYEZŐI 

Alacsony abszorpciós 
képesség esetén 
tervezett 
beavatkozások: 

Alacsony adaptációs 
képesség esetén 
tervezett 
beavatkozások: 

Alacsony 
transzformációs 
képesség esetén 
tervezett 
beavatkozások: 

a célcsoportok 
befogadóképessége és 
nyitottsága a digitális 
szolgáltatásokra 

szemléletformáló eszközök alkalmazása 

digitális szolgáltatások igénybevétele érdekében ösztönzők kidolgozása 

a célcsoportok digitális 
felkészültsége 

képzések, tréningek szervezése 

gazdasági szereplők 
digitális átállása 

vállalkozói ökoszisztéma erősítése, mentorálás, tanácsadás, vállalkozások 
digitális átállásba történő bevonása 

turizmus és a 
mezőgazdaság 
digitalizációjának 
elmaradása 

mintaprojektek megvalósítása Uniós fejlesztési források bevonásával 

vándorlási egyenleg 
negatív, fiatalok 
elvándorlása 

digitalizáció mértékének erősítése, rekreációs, szabadidős szolgáltatások 
körének növelése, magas képzettséget igénylő munkahelyek létrehozása 

 

3.4.1 Prosperáló város Zöldülő város 
 

Prosperáló város 

A prosperáló város dimenzióját közvetlenül az 1. stratégiai cél szolgálja a helyi gazdasági 

ökoszisztéma fejlesztése, hálózati kapcsolatok erősítése révén, melyet számos stratégiai részcél 

egészít ki (R1, R2, R5, R7, R9). 

Hódmezővásárhely gazdaságfejlesztési célja kettős, egyrészről erősíteni kívánja a Szeged – Algyő 

– Hódmezővásárhely tengelyt és az agglomerálódás folyamatát, másrészről erősíteni kívánja helyi 

vállalkozói ökoszisztémáját.  

A Szegeddel történő agglomerálódás folyamatának elősegítése érdekében szükséges a két város 

közötti együttműködések és hálózatosodások kereteit megteremteni és folyamatos egyeztetések 

révén bővíteni a kooperációs lehetőségeket.   

Ennek érdekében szükséges Hódmezővásárhelynek saját gazdasági potenciálját erősíteni, és a 

helyi gazdaságfejlesztés céljait meghatározni és megvalósítani. A gazdaságfejlesztésben kiemelt 

figyelem hárul a vásárhelyi vállalkozásokra. Fontos pillérei a város gazdaságának, 

versenyképességük javítása kulcskérdés. A fejlesztés fókuszában a helyi termékek piacra juttatása, 

a vásárhelyi alapítású, városban tevékenykedő, helyi termékeket előállító kkv-k 

jövedelmezőségének javítása, technológiai megújítása, piacuk bővítése jelentik a legfontosabb 

feladatokat a következő években. Jelenleg az együttműködési, támogató szolgáltatások, 

ökoszisztémák hiányosak, ezek erősítése szükséges. Az önkormányzat ösztönző szerepe mellett az 

ökoszisztéma fejlődése és együttműködési bázisok megerősödése, a szakmai utánpótlást biztosító 

helyi oktatási rendszer tud megfelelő kereteket biztosítani a helyi vállalkozások 



 

hálózatosodásának. Mintaprojektek megvalósítása szolgál megfelelő eszközként a helyi 

gazdaságfejlesztési megközelítés átstrukturálásához, melyek az együttműködések révén tudnak 

megfogalmazódni és megvalósulásukat követően beépülni a helyi versenyképességi 

folyamatokba. Mindezen gazdaságfejlesztési intézkedéseket az oktatási klaszterek, 

együttműködések kialakítása tudja megerősíteni a városi munkaerő helyben foglalkoztatása, 

megtartása érdekében. Cél az ügyfélbarát vállalkozói és lakossági digitális szolgáltatások 

fejlesztése, a vállalkozások ösztönzése a digitális technológia alkalmazására, hiszen azok időbeli 

adaptációja és mértéke meghatározó alakítója a helyi gazdaság versenyképességének. 

A vásárhelyi vállalkozások támogatása és a város pozicionálása érdekében szükséges a helyi 

gazdasági infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése. A sikeres befektetésvonzás érdekében az 

önkormányzatra háruló feladat a megfelelő ingatlan elérhetőségének a biztosítása mind az ipari, 

mind a szolgáltató, különösen a magas hozzáadott értéket képviselő vállalkozások számára. A zöld 

mezős beruházások számára korlátozott az elérhető iparterület, ugyanakkor a belvárosban 

felhagyott ingatlanok rehabilitációjával biztosíthatók megfelelő ingatlanok az ipari-technológiai, 

mezőgazdasági és feldolgozóipari, szolgáltató és K+F beruházások számára. Ennek részeként cél a 

városközpont negyed gazdasági, szolgáltatási és kulturális revitalizálása, városban nyújtott 

szolgáltatások színvonalának fejlesztése. 

A város gazdaságának versenyképességét jelentős mértékben elősegíti a zöld gazdaság arányának 

növelése, körforgásos gazdaságra történő átállás ösztönzése, melynek részeként meghonosodik a 

klíma-ipar, a környezetbarát, energia- és klímatudatos zöld gazdaság és az ökológiai innovációk. 

Ennek kialakítása a következő évek célja összhangban a város karbonlábnyom csökkentési 

tervével. A zöld gazdaság kiépítésében a város katalizátor szerep felvállalásával tudja támogatni a 

helyi vállalkozói ökoszisztémát a klímabarát és zöld megoldások, technológiák adaptációs 

lehetőségeinek bemutatásával, zöld gazdaság platform működtetésével.  

Hódmezővásárhely hagyományosan mezőgazdasági terület, kiemelt feladat a fenntartható, 

technológiai fejlesztéseket megvalósító mezőgazdaság fejlesztése, a mezőgazdaság 

dekarbonizációja és fenntarthatóvá tétele, a termelés folyamatosságát elősegítő talajadottságok 

fenntartása és a talajok elhasználódásának csökkentése, a mezőgazdasági feldolgozóipari 

vállalkozások városba telepítése, illetve visszatelepítése, és a tanyasi földterület bevonása a 

gazdasági vérkeringésbe együttműködésben a városban működő agrár-felsőoktatási 

intézménnyel. A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karával történő együttműködés 

révén cél Hódmezővásárhely regionális agrár-közigazgatási központtá fejlesztése. 

A város térségi vonzerejének növelése érdekében a turisztikai adottságok tudatosabb, célzottabb 

kihasználása is hozzájárul a helyi gazdaságfejlesztési célok megvalósításához. Az öko- és aktív 

turizmus fejlesztése a kerékpárutak hálózatának bővítése, a térség turisztikai vonzerejének 

fejlesztése a Mártélyi üdülőterület, a Kása erdő és a lovasturizmus bevonásával jelenleg 

kiaknázatlan lehetőségeket rejt magában. Az egészségturizmus fejlesztése, a magánegészségügyi 

szolgáltatások összehangolt fejlesztése, fürdő szolgáltatási portfóliójának újrapozicionálása jelent 

további kiegészítő terméket a város turizmusában. 

 

Zöldülő város 



 

A zöldülő város dimenzióját közvetlenül a 2. stratégiai cél szolgálja a város 

klímaalkalmazkodásának elősegítése karbonlábnyomának csökkentése révén, melyet számos 

stratégiai részcél egészít ki (R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9). Hódmezővásárhely a CO2 egyenértékű 

kibocsátást 40%-kal, vagyis 86 338 tonnával csökkenti 2030-ig. A klímaváltozásra való rugalmas 

reagáló képesség erősítése érdekében 40.000 ha nagyságú területet kíván a klímaváltozással és 

extrém időjárási hatásokkal szemben ellenállóvá fejleszteni 2030-ig, a fenntartható energiaellátás 

biztosítása érdekében a megújuló energia részarányának növelését, a fosszilis energiahordozók 

arányának fokozatos csökkentését kívánja megvalósítani. 

A stratégiai célok és részcélok az alábbiak szerint járulnak hozzá a Taxonómia céljainak 

megvalósulásához: 

Az éghajlatváltozás mérséklése cél a fosszilis alapú városi fűtési rendszer (többségében földgáz 

alapú) kiváltása elsősorban a geotermikus energiára támaszkodva a napenergia kiegészítő 

használatával. A legnagyobb kibocsátók az épületek, létesítmények és az ipar energiafogyasztása, a 

legfőbb fosszilis energiahordozó kibocsátók a földgáz-fogyasztás és a fatüzelés. Hódmezővásárhely 

kedvező helyzetben van a hévíz készlet, és feltárási lehetőségek szempontjából. További vízfeltárásra 

és a kutak számának növelésére van szükség a geotermikus energia hasznosítása érdekében. Az 

energia tárolás és termelés helyi rendszerének kialakítása a geotermikus energia használat növelésével 

(új energiakörök kialakítása, új alacsony sótartalmú kutak fúrása), energiaközösségek kialakításával, 

városi távhőszolgáltatás kibővítésével, háztartási kiserőművek arányának növelésével valósítható meg, 

melyhez hozzájárul a napelempark építése, biogázüzem fenntartása, bővítése. 

Az éghajlatváltozás mérséklését szolgálják a klíma semleges közlekedési fejlesztések, a tram-train 

zöldítése, kerékpárutak fejlesztése, elektromos töltők bővítése, városi elektromos közlekedés 

ösztönzése kisbuszok beszerzésével, jelenlegi busz park energiahatékonyabbra cserélése, 

ingyenes tömegközlekedés, e-töltőoszlopok telepítése. 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás keretében a várost érő klímahatások mérséklése, így a 

hőhatás, évszakok átalakulása, az árvíz és belvízveszély csökkentése jelentik a fő stratégiai irányt. 

Az alkalmazkodás részeként valósul meg a karbon kibocsátást megkötni képes zöldfelületi 

rendszer fejlesztése, a beépített területeket a Tiszával és holt-ágaival összekötő, felület-folytonos 

erdő, erdősáv – azaz a város „tüdeje” – kialakítása, város körüli zöld gyűrű kialakítása, egy helyi 

viszonyokhoz alkalmazkodó mezőgazdaság, mezővédő erdősávok telepítése, illetve komplex 

ökológiai víz-és tájgazdálkodási rendszerek elterjesztése széndioxid kibocsátás csökkentés 

érdekében. Cél az összes települési zöldterület, zöldfelület, erdőterület, vízgazdálkodási terület, 

természetvédelmi terület klímaalkalmazkodóvá tétele, a hőség zónák azonosítása és kezelése. 

A vízi erőforrások fenntartható használata és védelme keretében cél a felszíni és felszín alatti 

víztestek stratégiai szintű védelme, a települési és ipari szennyvíz problémák kezelése, a 

vízgazdálkodás hatékonyságának növelése, a termálvíz készlet menedzsmentje és városi 

energiaellátásba történő biztonságos, a kimerülést elkerülő bekötése. A lakosság ivóvíz-ellátás 

biztonság érdekében szükséges az elavult ivóvíz  hálózatok fejlesztése, a kitermelt és felhasznált 

víz hatékony hasznosítása, a hálózati veszteség és csőtörések számának csökkentése, vízhálózat 

fejlesztési beruházások megvalósítása. 

A körforgásos gazdaságra való áttérés fontos hangsúlyt képvisel a város zöld gazdaságra történő 

átállásának megvalósításában Vásárhely versenyképességének növelése érdekében. A városban 



 

működő vállalkozásokkal való együttműködés keretében megtörténik a kapacitások felmérése és 

akcióterv kidolgozása. 

A szennyezés megelőzése és csökkentése keretében cél az egyesített csapadék és 

szennyvízrendszer szétválasztása, a tisztított szennyvíz, és összegyűjtött csapadékvíz „klíma 

erdők” öntözésére történő felhasználása, záportározó kapacitás bővítése, öntözőrendszerek 

kapacitásának kihasználása.  További tényező a hulladéktermelés visszafogása, illetve a 

mezőgazdaságban keletkező zöldhulladék helyben hasznosítása, talajba történő visszatermelése, 

biogázüzemek körének, illetve kapacitásának bővítése. A város levegőszennyezettségének 

csökkentését szolgálják a fenntartható közlekedésfejlesztési célok.  

A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása keretében cél a fenntartható 

földhasználat és területgazdálkodás, valamint a fenntartható mezőgazdálkodás és 

erdőgazdálkodás, hatékonyabb szénmegkötéssel járó mezőgazdasági művelési módok 

bevezetése. 

 

3.4.2 Digitális város  
 

A digitalizáció bevezetése, és a városi szolgáltatásstruktúra átgondolt adaptálása a modern kor 

technológiai kihívásaihoz megjelenik Hódmezővásárhely átfogó céljában, mely a digitális átállást a 

város fenntartható fejlesztésének előfeltételeként definiálja:  

átfogó stratégiai cél: A város fenntartható és értékmegőrző fejlesztése zöld és digitális átállásának 

gazdasági bővülést támogató megvalósításával. 

Az átfogó cél mellett a digitális (okos) technológiák elterjedésének elősegítése horizontális célként 

vonul végig a stratégián, jelezve, hogy mind a gazdasági, mind a társadalmi, mind a zöld átállás 

területén támogató tényezőként jelenik meg. A horizontális jelleg mellett a 9. részcél nevesíti a digitális 

szolgáltatások kialakításának feladatát: R9: Ügyfélbarát (vállalkozói és lakossági) digitális szolgáltatások 

fejlesztése. 

A Hódmezővásárhelyen jelen levő térinformatikai rendszer megfelelő alapját adja annak, hogy 

továbbfejlesztésével a város megalapozhassa a közszolgáltatások digitalizációját, és a város 

katalizátorává válhasson a folyamatoknak. Bár még nem készült egységes rendszerben az 

infrastrukturális és szoftveres háttér, a meglevő kezdeményezések biztosítják az első tapasztalatokat, 

amire építve az Önkormányzat modul rendszerben ki tudja alakítani a digitális szolgáltatások 

rendszerét. 

A jelen dokumentumban kidolgozandó digitális menetrend adja az alapját a digitális átállásnak, melyre 

alapozva kidolgozásra kerül a digitális akcióterv és Smart City Programdokumentum. Ez a dokumentum 

tud kiindulási pontként szolgálni a városi digitalizációhoz.  

A komplex térinformatikai rendszer továbbfejlesztése új modulokkal bővül a következő évek során, 

ezek részeként kialakításra kerül adatvagyon hasznosító portál, épületenergetikai kataszter, 

városüzemeltetési hibabejelentő applikáció, GreenCity ingatlan-minőségbiztosítási rendszer, 

kamerarendszer fejlesztése AI megoldásokkal. A további modulok kidolgozása az akcióterv 

kidolgozásának részeként kerül majd azonosításra.  



 

Cél azonban, hogy a digitalizáció ne csak az önkormányzat által működtetett közszolgáltatások 

esetében valósuljon meg, hanem a vállalkozói szektor is egyre inkább használjon és kínáljon digitális 

szolgáltatásokat, valamint valósuljon meg a mezőgazdaság és a turizmus digitalizációja is célzottan, az 

ipari és szolgáltatói szektor mellett. Ennek azonban előfeltétele, hogy a digitális infrastruktúra kellő 

ütemben épüljön ki, valamint a célcsoportok, elsősorban a lakosság és a gazdasági szféra szereplői 

nyitottak legyenek a digitális alkalmazások igénybevételére és érzékeljék annak hozzáadott értékét. 

Növelni szükséges a célcsoportok digitális felkészültségét, melynek eszköze egyrészt a 

szemléletformálás, másrészt a különböző oktatási és tréning programok megvalósítása. 

 

3.4.3 Megtartó város  
 

A megtartó város dimenzióját legerősebben a 3. stratégiai cél támogatja: Társadalmi befogadás 

erősítése. Ugyanakkor a cél már a horizontális célok szintjén is megjelenik, mely az élhető város további 

erősítését definiálja. Minél élhetőbb, magasabb színvonalú és teljesebb körű szolgáltatásokat nyújt egy 

város, annál vonzóbb lakói számára. Közvetlenül az R7: Oktatási klaszterek, együttműködések 

kialakítása a városi munkaerő helyben foglalkoztatásának, megtartásának érdekében és R8: A város 

szociális intézményrendszerének rugalmas és igényalapú fejlesztése célok kapcsolódnak a Megtartó 

város fejlesztésének dimenziójához. 

Hódmezővásárhely lakossága az Alföld tendenciájához hasonlóan csökken, a város egyik legfontosabb 

feladata, hogy ezt a folyamatot megállítsa, megfordítsa és a fiataloknak vonzó életpályát nyújtson a 

városban. Ehhez szükséges a megfelelő humán infrastruktúra és a kapcsolódó szolgáltatások 

biztosítása, beleértve ezen szolgáltatások részbeni digitalizációját annak érdekében, hogy a városi 

igényeket megfelelő minőségben elláthassa. Ennek keretében cél az oktatási intézmények fejlesztése, 

valamint az egészségügyi ellátások terén az orvosi rendelőintézet hálózat korszerűsítése. 

A humán infrastruktúra mellett a hagyományos erős helyi közösségi identitás további erősítése 

jelentheti azt a helyi tőkét, mely részben megalapozza a város megtartó képességét. A helyi lakosság 

tudásának, értékeinek és közösségeinek fejlesztése révén erősödik a város gazdasága, társadalma és a 

társadalom összetartó képessége. A hagyományőrzés, a kerámiaipar, a vásárhelyiség erősíti a civil 

részvételt, és a közösséghez tartozás érzését. A kulturális élet fellendítéséhez a város olyan 

szolgáltatásokat és rendezvényeket szervez, amelyek nem csupán a lakosság kulturális, művészeti és 

tudományos fejlődéséhez járulnak hozzá, de akár a nemzetközi szintéren is elismert szereplőket is 

rendszeresen Hódmezővásárhelyre vonzhatnak. A kultúra mellett a sport közösségkovácsoló ereje is 

hozzájárulhat a helyi identitás erősítéséhez, így a város a jövőben a sportfejlesztésekre nagy hangsúlyt 

fog fektetni 

A lakosság megtartóképességének növeléséhez szükséges a magasan képzett munkaerőt foglalkoztató 

állások számának növelése, vonzó munkalehetőségek biztosítása, a vállalkozóvá válás ösztönzése és 

mentorálás biztosítása, a munkaerőpiac strukturális problémájának feloldása. 

Amellett, hogy Hódmezővásárhely megtartó város, egyben befogadó város is. Kiemelt figyelmet fordít 

arra, hogy a közösségnek minden polgára tagja legyen, és a hátrányos helyzetűek számára is elérhetőek 

legyenek a szolgáltatások. Ennek érdekében bérlakásfelújítási programot tervez, és a szociális célú 

városrehabilitációs intézkedéseket kíván megvalósítani. A leszakadó, segítségre szoruló és 

mélyszegénységben élő rétegeket segítő programok esetében a jövőben lényegesen nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni a fenntarthatóságra. 



 

 

3.4.4 Kiszolgáló város  
 

A kiszolgáló város dimenziója biztosítja a fizikai infrastruktúrát a város fejlődéséhez, az élhető város 

koncepciójának megvalósításához. Legkonkrétabban a Város élhetőségének növelése horizontális 

célhoz kapcsolódik, ugyanakkor áthatja a teljes célrendszert.  

A szerethető, élhető város megfelelő elérhetőséget, megközelíthetőséget biztosít, a lassú város 

koncepciójához igazodva a gépkocsival való közlekedést nem priorizálja, de modernizálja a 

tömegközlekedési rendszerét, elektromos buszokat helyez forgalomba, és biztosítja a gyalogos és 

kerékpáros közlekedés biztonságát és megfelelő infrastruktúráját. Ennek érdekében megvalósítja a 

tömegközlekedési koncepció újragondolását, és folytatja a kerékpárutak kiépítését. 

Az úthálózat fejlesztése érdekében a hiányzó kapcsolatokat biztosítja, tehermentesítve a belvárost, de 

a városi szolgáltatások elérhetőségét, megközelíthetőségét. 

A klímaalkalmazkodást, a rekreációt és a helyi lakosság egészségét egyszerre támogatva fejleszti a 

város zöldfelületi rendszerét, igyekszik az egységes, összefüggő rendszer létrehozására, miközben a 

kompakt város koncepcióját előtérbe helyezve valósítja meg a lakókörnyezetben helyben elérhető 

szabadidős és rekreációs célú parkok, zöldfelületek fejlesztését. Egészségparkok, több generációs 

pihenőparkok kialakítása valósul meg. A város körüli erdőtelepítés, a zöld gyűrű létrehozása egyszerre 

növeli a rekreációs teret és a városi CO2 kibocsátás megkötését. 

A helyi identitás megőrzésének legkézzelfoghatóbb feladatát a helyi épített örökség és művészeti 

értékek megőrzése jelenti. Ehhez a szakrális és védett épületek, valamint az emlékművek 

állagmegóvására, felújítására is szükség van. 

Bár Hódmezővásárhelyen alapvetően jók a városi közmű lefedettségi arányok, szükség van további 

fejlesztésekre is. A városnak oda kell figyelnie, hogy a fenntartható energiafogyasztás feltételeit 

környezetbarát módon teremtse meg, és a megújuló energiákra történő átállás ne menjen a városi 

ellátásbiztonság rovására. A távhő hálózat működtetéséhez a geotermikus energiaforrás kivételes 

lehetőséget biztosít, cél a termálvízi adottságok jobb kihasználása, és a távhőre kötött lakások és 

intézmények számának növelése. A csapadékvíz megtartás és elvezetése megfelelő vízmenedzsment 

és talajmenedzsment megoldások alkalmazásával valósítható meg, mely többek között hozzájárul a 

klímaváltozással együtt megjelenő hősziget jelenség kezeléséhez is. 

A hatékony ingatlan gazdálkodás, kereslet-kínálat elemzés, önkormányzati vagyonkataszter 

szerkezetének vizsgálata ugyancsak meghatározó cél a kiszolgáló város dimenziója alatt. A belvárosban 

megjelenő, növekvő számú üresen álló, kihasználatlan ingatlanok vonzóvá tétele, funkciójának 

biztosítása a belváros vonzerejét is növeli. 

 

3.5 A stratégia összhangja más stratégiákkal  
 

Széchenyi Terv Plusz 

A 2021-es év kezdetével új Európai Uniós tervezési időszak vette kezdetét. A 2021-2027-es tervezési 

időszakban az Uniós és hazai fejlesztési hangsúlyok megváltoztak. A Széchenyi 2020 programot 



 

követő Széchenyi Terv Plusz, Magyarország Partnerségi Megállapodásán keresztül, az Unió kohéziós 

politikájában lefektetett 5 szakpolitikai célkitűzés végrehajtásáért felel, melyek az alábbiak: 

 

1) egy intelligensebb Európa az innováció, a digitalizálás, a gazdasági átalakulás, valamint a kis- 

és középvállalkozások támogatása révén; 

2) egy olyan, zöldebb, karbonmentes Európa, amely végrehajtja a Párizsi Megállapodást, 

valamint beruház a tiszta energiaforrásokra való átállásba, a megújuló energiaforrásokba és az 

éghajlatváltozás elleni küzdelembe; 

3) egy jobban összekapcsolt Európa, amely stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal 

rendelkezik; 

4) egy szociálisabb Európa, amely megvalósítja a szociális jogok európai pillérét, valamint 

támogatja a minőségi foglalkoztatást, az oktatást, a készségeket, a társadalmi befogadást és 

az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést; 

5) egy, a polgáraihoz közelebb álló Európa, amely szerte az EU-ban támogatja a helyileg irányított 

fejlesztési stratégiákat és fenntartható városi fejlődést. 

Az FVS tervezése során a szakpolitikai célokhoz igazodva kerülnek meghatározásra a 2021-2027-es 

tervezési időszakra vonatozó középtávú fejlesztési elképzelések Hódmezővásárhelyre. 

 

Széchenyi Terv Plusz 

tematikus célkitűzései 

FVS részcélok  Horizontális 

célok 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 H1 H2 H3 

Egy intelligensebb 
Európa 

++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ 

Egy zöldebb, 
karbonmentes Európa 

+++ + +++ +++ + +++ + + ++ +++ +++ +++ 

Egy jobban összekapcsolt 
Európa 

++ +++ ++ ++ ++ +++ + + +++ +++ +++ +++ 

Egy szociálisabb Európa +++ +++ ++ +++ +++ ++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ 

Egy, a polgáraihoz 
közelebb álló Európa 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 



 

+++ - erős kapcsolat 

++ - közepes kapcsolat 

+ - gyenge kapcsolat 

 

Fejlesztési típusú tervekhez való illeszkedés 

Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

 

Az Országgyűlés az 1/2014. (I.3.) határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 –Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK) hazánk társadalmi, gazdasági és területi fejlődése, 

valamint környezetminőségének javítása érdekében. Az OFTK egy hosszútávú jövőképet, valamint 

fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg, időtávja 2030-ig szól. A Koncepció fejlesztési 

prioritásokat fogalmaz meg. Az alábbiakban ezeket vetettük össze Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Fenntartható Városfejlesztési  Stratégiájának céljaival. A Koncepció megfogalmaz területpolitikai 

irányokat is, mint például makroregionális térkapcsolatok feltárása, többközpontú fejlődés, természeti 

erőforrásainkat védő térszerkezet, melyekkel összhangban vannak Hódmezővásárhely FVS stratégiai 

céljaival és azok részcéljaival.  

OFTK prioritásai FVS részcélok 

Patrióta gazdaság, kis-és középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

R2, R5, R7, R9 

Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a 

tudástársadalom felé 

R2, R5, R7, R8, R9 

Útban az erőforrás-és energiahatékonyság 

illetve az energiafüggetlenség felé 

R1, R3, R4, R6 

Népesedési és közösségi fordulat R1, R7, R8, R9 

Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a 

helyi gazdaság bázisán 

R2, R5, R9 

 

OFTK specifikus céljai ITS operatív célok 

Versenyképes, innovatív hálózati gazdaság R2 

Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, 

egészség-és sportgazdaság 

R8 

Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés 

és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar 

fejlesztése 

 

Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, 

K+F+I 

R7 

Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó 

társadalom, roma-integráció 

R7, R8 



 

Jó állam, szolgáltató állam és biztonság R7, R8 

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható 

használata és környezetünk védelme 

R1, R3, R4, R6 

Az ország makro-regionális szerepének erősítése  

A többközpontú térszerkezetet biztosító 

városhálózat 

 

Vidéki térségek népességeltartó képességének 

növelése 

R2, R7, R8 

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése  

Területi különbségek csökkentése, térségi 

felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése 

R2, R5, R7, R9 

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás 

biztosítása 

R6 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 –Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megyei bontásban 

határozza meg a fejlesztési irányokat. Csongrád-Csanád megyére vonatkozóan a Koncepció az alábbi 

fejlesztési irányokat fogalmazza meg: 

• A hármas határ átjárhatóságának fejlesztése, a nagyvárosok-közti kapcsolatok (Szeged, Szabadka, 
Arad, Temesvár) infrastrukturális megteremtése, Szeged híd és kapuszerepének újjáépítése. 

• Szeged intermodális logisztikai potenciáljának kihasználása, a hármas határ mentén határközi 
szabad vállalkozási övezet kialakítása. 

• Az Alföld középső részét (a megye északi határának városait) felfűző M44 gyorsforgalmi út 
kiépítése. 

• A folyók átjárhatóságának sűrítése és a meglévő kapcsolatok korszerűsítése révén (kis)városok 
összekapcsolása a megyén belül és a szomszédos (határon túli) megyékkel összefogva az Alföld 
sokpólusú vidéki térséggé fejlesztése érdekében.  

• Szomszéd városok közötti gazdaságfejlesztési kooperáció kialakítása.  

•  Homokhátsági integrált környezetgazdálkodási és térségfejlesztési program megvalósítása Bács-
Kiskun és Pest megyékkel összefogva.  

• A biotech-mezőgazdaság-élelmiszeripari klaszter nemzetközi versenyképességének javítása, az 
integrált vízgazdálkodáson alapuló kertészet, a tanyafejlesztés és a folyók menti komplex 
természetmegőrző tájgazdálkodás révén a mezőgazdasági foglalkoztatás radikális bővítése.  

•  A megyének a geotermikus és a napenergia hazai kutatási, termelési és hasznosítási fellegvárává 
fejlesztése.  

• A megye legjelentősebb turisztikai vonzerőinek továbbfejlesztése mellett a három folyóban rejlő 
turisztikai lehetőség integrált, összehangolt, programozott fejlesztése, infrastrukturális 



 

feltételeinek megteremtése a folyók által érintett hazai és határon túli megyékkel összefogva, a 
Duna Stratégia lehetőségeit is kihasználva. 

Összességében megállapítható, hogy Hódmezővásárhely FVS célrendszere és beavatkozási területei, 

prioritásai összhangban vannak az OFTK-ban rögzített prioritásokkal és fejlesztési irányokkal. 

Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési Koncepciója 

Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatát Csongrád-Csanád Megye 

Közgyűlése 2021 áprilisában fogadta el. 

Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési 

Koncepciójának céljai 

FVS részcélok 

Agrárium – A megyei agrártradíció és innovációk 

bázisán magas hozzáadott értékű és egészséges 

termékeket előállító élelmiszergazdaság, 

valamint zöld alapanyag termelésére alapuló 

feldolgozóipar kialakítása 

R1, R2, R5 

Közlekedés és logisztika – A megye, mint 

hídtérség hármashatár adta helyzetében rejlő 

közlekedési és logisztikai potenciálok kiaknázása, 

nemzeti közösségfejlesztői szerepkör erősítése 

R2, R5, R6 

Turizmus – A turizmus megyei jelentőségének 

növelése, innovációs képességének és gazdasági 

beágyazódásának fokozása 

R4 

Energetika – Az alternatív energiaforrásokra és 

innovációkra épülő energiahasznosítás növelés, 

térségi-lokális energiagazdálkodási rendszerek 

kiépítése 

R3 

 

Hódmezővásárhely Településfejlesztési Koncepció 

A Településfejlesztési Koncepció céljai FVS részcélok 

Társadalom R7, R8 

Gazdaság R2, R5, R7, R9 

Kultúra, művészet, turisztika R5 

Épített és természeti környezet R3, R4, R5, R6 

Klíma- és környezetvédelem, 

energiatakarékosság 

R1, R3, R4, R6 

A Településfejlesztési Koncepció céljaihoz az FVS részcéljai megfelelően illeszkednek.  

Gazdasági Program 2020-2024 

A Gazdasági Program céljai FVS részcélok 



 

Versenyképes gazdaság S1, R1, R2, R5 

Életminőség fejlesztése S3, R8 

Klímaváltozásra való reagálás S2, R3, R4, R6 

Dekarbonizáció, energiahatékonyság és 

megújuló energiaforrások részarányának 

növelése az energiatermelésben- és 

felhasználásában 

S2, R3, R4, R6 

Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, 

sebezhetőség csökkentése, ellenálló képesség 

növelése 

S2, R3, R4, R6 

A lakosság testi és szellemi fejlődésének 

elősegítése 

S3, R8 

A helyi közösség és identitás megerősítése S3, R8 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 2018-ban vizsgálta felül a város Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját, amely az alábbi célcsoportokat azonosítja: 

• Mélyszegénységben élők és/vagy romák 

• Gyermekek 

• Nők 

• Időskorúak 

• Fogyatékkal élők 

Hódmezővásárhely FVS-ének valamennyi stratégiai, operatív és horizontális célja figyelembe veszi 

a Helyi Esélyegyenlőségi Programban érintett célcsoportok számára az esélyegyenlőség 

biztosítását. 

 

4 Monitoring, kontrolling, indikátorok  
 

4.1 Az FVS-hez kapcsolódó indikátorok és azok mérési módszertana  
 

4.1.1 FVS monitoring rendszere, nyomonkövetés a tervezés és végrehajtás során 
  

Hódmezővásárhely Fenntartható Városfejlesztési stratégiáját a többi ágazati stratégia mellett 

keretstratégiaként tekinti, mely megalapozza a város következő 7-8 éves fejlesztési időszakát. Annak 

érdekében, hogy a stratégiában foglalt megállapítások, célok, vállalások megfelelően teljesülhessenek, 

fontos a folyamatos visszacsatolás és az eredmények mérése. 

A stratégiai menedzsment ciklus módszer alkalmazásával az Önkormányzat a stratégiai célokhoz 

indikátorokat rendel, amivel biztosíthatóvá válik azok megvalósulásának mérhetősége.  



 

Fontos emellett az adaptív forgatókönyv kockázati elemeinek, és azokra hozott intézkedések 

megvalósulásának nyomon követése. 

Az adaptív forgatókönyv tartalmazza azokat a kockázati tényezőket, melyekre az Önkormányzat nem 

minden esetben tud teljeskörű intézkedést hozni, az rajta kívül álló tényezőkön is múlik. 

A monitoring rendszer másik modulja éppen ezért folyamatosan figyelemmel kíséri az adaptív 

forgatókönyv kockázati tényezőinek alakulását, és folyamatosan figyeli a hozott intézkedések 

megvalósulását, azokat további szükséges intézkedésekkel egészíti ki. Éves szinten elemzi az adatokat 

és az intézkedések megvalósításáról státuszt készít, melyet tájékoztatásul előterjeszt a Közgyűlésnek, 

szükség esetén további intézkedésekre felhatalmazást kérve. 

A monitoring illeszkedése a stratégiai menedzsment ciklusba: 

  

 

  

A rendszeres, időről időre megvalósuló monitoring folyamat megalapozott, adatokkal alátámasztott 

információkat biztosít, és megfelelő döntés előkészítő eszköz a döntéshozók számára, így támogatja a 

kontroll funkciót, és az erőforrások koordinációját, felfedi a trendeket a város számára fontos 

szakpolitikai területeken, és így lehetővé teszi az intézkedések objektív előkészítését, a város 

szakpolitikai területeire nagyobb rálátást biztosít, rámutat az egyes területek közötti összefüggésekre, 

és lehetőséget nyújt a különböző érintettek közötti intézményes együttműködés kialakítására. 

Fentiek alapján egyértelműen szükséges egy olyan monitorig rendszert működtetni, amely alkalmas 

erre az időközi visszacsatolásra, azaz megállapítható a stratégiában kitűzött célok elérhetősége, illetve 

megfelelő korrekciók kezdeményezhetők. 

A monitoring nem csak szigorúan az eredmények elérését nyomonkövető rendszer, hanem annál 

összetettebb feladata van, így folyamatosan része a stratégiai menedzsmentnek. Lényege, hogy minél 

konkrétabban megfogható célokat tudjon meghatározni a város. 

A segítségével: 

- megállapítható a város jövőképe és céljai, 
- vizsgálhatók a kockázatok, 
- számszerűsíthetők az eredmények, 



 

- mérhetők a teljesítések, 
- megállapítható a kitűzött célok elérésének realitása, 
- kiértékelhetők az elért eredmények és az oda vezető út. 

  

A monitoring relevanciái a stratégiai menedzsment ciklus egyes fázisaiban: 

- kiinduló információk kiértékelése (eddig gyűjtött, jelenleg hozzáférhető adatok, ezek 
relevanciája, mérhetősége, alkalmassága)  

- forgatókönyvek felmérése 
- célok (átfogó és stratégiai célok, stratégiai dimenziók szerint) és az azokhoz rendelt 

indikátorok meghatározása majd számszerűsítése, 
- konkrét beruházások outputjainak értékelése aszerint, milyen mutatók értékeinek 

változásához járul hozzá 
- folyamatos visszacsatolások megalapozásaként kétévente felülvizsgálat: mit sikerült elérni, 

elsődlegesen a számszerű célok módosítása nélkül 
  

A mutatók kiválasztása 

Hódmezővásárhely az FVS egységes indikátorai koncentrálva alakítja ki monitoring rendszerét, melyet 

néhány eredmény indikátorral egészít ki a stratégiai célrendszerhez illeszkedően.  

Az indikátorok minden esetben specifikusak, mérhetőek, az adatok elérhetőek, megbízhatóak és a 

behatárolt időszakra vonatkozóak. 

Összefoglaló indikátor táblázat 

 indikátor 
mértékegysé

g 
bázisérté

k 
célérté
k 2027 

mérés módszere 

Stratégiai cél 1. 

A helyi gazdasági 
ökoszisztéma 
fejlesztése, hálózati 
kapcsolatok erősítése 

 

Termelési és 
értékláncokban 
kapcsolódó 
vállalkozások 
száma 

db  +10 Kérdőíves 
adatbekérés 

A hódmezővásárhelyi székhelyű és/vagy telephelyű vállalkozások között fennálló szerződéses 
beszállítói, termelési, értékesítési vagy egyéb gazdasági együttműködés vállalati adatszolgáltatás 
alapján. Cél az évek közötti értékek növekedése. 

Stratégiai cél 2 

A város 
klímaalkalmazkodásán
ak elősegítése 
karbonlábnyomának 
csökkentése révén 

Karbon 
kibocsátás éves 
értéke 

tCO2e 

189768 
16446
6 

Klíma-stratégia 

Városi ÜHG kibocsátás számítása (SECAP módszertan alapján): 



 

 indikátor 
mértékegysé

g 
bázisérté

k 
célérté
k 2027 

mérés módszere 

A városi ÜHG kibocsátásba bele kell számolni az alábbi szereplők ÜHG kibocsátását: közszféra, 

lakosság, szolgáltató szektor. 

Az ÜGH kibocsátásba az alábbi tevékenységeket kell beleszámolni: épületek, 

berendezések/létesítmények, ipar (önkormányzati épületek, szolgáltató szektor épületei, 

lakóépületek, közvilágítás, ipar); közlekedés (önkormányzati flotta, tömegközlekedés, magáncélú 

és kereskedelmi közlekedés); egyéb (hulladékgazdálkodás, szennyvízgazdálkodás). 

Cél a fajlagos kibocsátási érték évről évre történő csökkenése. 

Stratégiai cél 3. 

Társadalmi befogadás 
erősítése 

 

állandó 
lakónépesség 
száma adott év 
végén 

fő 

44031 44051 
Közérdekű 
lakossági 
nyilvántartás 

KSH adatok alapján 

Részcél 1.  

Zöld gazdaság 
arányának növelése, 
körforgásos 
gazdaságra történő 
átállás ösztönzése a 
város 
versenyképességének 
növelése érdekében 

Karbonkibocsátá
si célokkal 
rendelkező 
vállalatok száma 

db  +10 Kérdőíves 
adatbekérés 

A karbonkibocsátási, fenntarthatósági célok, karbonsemlegességi terv elérhetősége a vállalatok 
honlapján/ Vállalati kérdőíves adatszolgáltatás alapján. 

Részcél 2.  

Helyi vállalkozói 
ökoszisztémák 
erősítése, hálózati 
bekapcsolódásuk 
elősegítése   

Vállalkozói 
ökoszisztémába 
bekapcsolódó 
vállalkozások 
száma 

db 

23 45 
Gazdaságfejlszté
si Egyesület 
fórum 

Adott évben hódmezővásárhelyi székhellyel vagy telephellyel rendelkező KKV által érvényben 
levő Beszállítói szerződés száma vállalati felmérés alapján 

Részcél 3.  

Fenntartható 
energiaellátás 
biztosítása a megújuló 
energia részarányának 
növelésével, fosszilis 
energiahordozók 

Megújuló 
energia 
részarányának 
növekedése 

% 

22 46 
Vállalati 
kérdőíves 
adatszolgáltatás 



 

 indikátor 
mértékegysé

g 
bázisérté

k 
célérté
k 2027 

mérés módszere 

arányának fokozatos 
csökkentésével 

A város területén az adott évben megtermelt megújuló energia összmennyisége (MW GJ) 

Részcél 4.  

Klímaváltozásra való 
rugalmas reagáló 
képesség erősítése 
városi környezet 
éghajlati változásokkal 
szemben ellenállóvá 
fejlesztésével 

Klímareziliens 
zöldfelületek 
arányának 
növekedése 

% 

15 20 QTA 

Klímareziliens zöldfelület nagysága/ összes zöldfelület nagysága 

Klímareziliens zöldfelület: figyelembe vették a zöld felületi megújítás során a zöldfelületi 
megkötőképesség növelését, pl. klímaalkalmazkodó növényzet ültetése, többszintű 
növényzetültetés, vízmegtartó funkció erősítése, talajmenedzsment alkalmazása, stb. 

Részcél 5.  

Helyi gazdasági 
infrastruktúra és 
szolgáltatások 
fejlesztése a város 
pozicionálása 
érdekében 

megújított 
szolgáltatói 
ingatlanok 
száma, 
barnamezős 
fejlesztések 
száma 

nm 

0 5 

 

Adott évben beruházással érintett már meglevő, felújított ingatlanok nagysága nm-ben. Ide 
számít a bontott és helyére új építésű ingatlan is. 

Részcél 6. 

Karbonsemlegességre 
törekvő közlekedés-és 
közműfejlesztés 

közlekedés és 
közmű ágazat 
CO2 
kibocsátásának 
csökkenése 

tCO2e 

148572 
12876
2 

Klímastratégia 

ÜHG kibocsátás számítása (SECAP módszertan alapján): 

közlekedés (önkormányzati flotta, tömegközlekedés, magáncélú és kereskedelmi közlekedés) és 

közmű szektor (hulladékgazdálkodás, víz és szennyvízgazdálkodás, közvilágítás, áramszolgáltató, 

Távhő) kibocsátási értéke. 

Cél a fajlagos kibocsátási érték évről évre történő csökkenése. 

Részcél 7.  

Oktatási klaszterek, 
együttműködések 
kialakítása a városi 
munkaerő helyben 
foglalkoztatásának, 

létrejött új 
munkahelyek 
száma 

db 

0 10 
Közszféra, 
Kormányhivatal 



 

 indikátor 
mértékegysé

g 
bázisérté

k 
célérté
k 2027 

mérés módszere 

megtartásának 
érdekében 

NAV felé történő havi adatszolgáltatás alapján készített kimutatás, Önkormányzati adatbázis 
alapján 

Részcél 8.  

A város humán 
intézményrendszeréne
k rugalmas és 
igényalapú fejlesztése 

Megújult humán 
szolgáltatások 
száma 

db 0 5  

A város területén működő, megújulással érintett szolgáltatások (egészségügyi, szociális, oktatási, 
közművelődési) száma 

Részcél 9. 

Ügyfélbarát 
(vállalkozói és 
lakossági) digitális 
szolgáltatások 
fejlesztése 

új digitális 
szolgáltatások 
száma 

db 0 5  

Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások közül újonnan digitálisan is 

intézhető ügytípusok száma. 

 

FVS szintű egységes indikátorok – a rezilienciát, illetve az öt tervezési dimenzió mentén történő 

eredményeket vizsgáló indikátorok: 

 indikátor 
mérték-
egység 

bázisérték 

2021 

célérték 
2027 

Reziliencia: a gazdaság több lábon állása 
helyi gazdaság 
diverzifikációjának mértéke 

% 32,73  

Reziliencia: energiafüggőség alternatív 
energiaforrásokkal való oldása 

megújuló energia termelés 
arányának növekedése 

MWh 851 503   

Reziliencia: digitális város  digitális ügymenetek aránya % 42 60 

Reziliencia: megtartó város  
az életminőséget meghatározó 
szolgáltatásokkal való 
elégedettség 

%   

Reziliencia: zöldfelületek  
zöld- és vízfelületek arányának 
változása 

ha 41664,6  

Prosperáló város  
fejlesztésekbe bevont külső 
forrás aránya 

Ft 0  

Zöldülő város 
éves ÜHG kibocsátás 
egyenérték (CO2/t) 

CO2/t  151814 



 

 indikátor 
mérték-
egység 

bázisérték 

2021 

célérték 
2027 

202419  

 

Digitális város 
digitálisan mért adattípusok 
száma 

db 0 2 

Megtartó város vándorlási egyenleg fő -387 -194 

Kiszolgáló város 
újonnan belterületbe vont 
területek és a kihasználatlan 
városi területek aránya 

nm 0  

 

 

4.1.2 A beavatkozásokra vonatkozó adatok gyűjtésének és kezelésének módszertana 
 

Értékelések 

A stratégiai menedzsmentciklus nyolcadik lépése a projekt és stratégiai szintű monitoring, amely a 

város tudatosan és rendszerezetten felépített monitoring rendszerére támaszkodva segíti elő az elért 

eredmények kiértékelését, és teszi lehetővé a visszacsatolást a döntéshozók számára. Újabb tervezési 

ciklus indításakor az adatok célzott értékelése nagymértékben meg tudja könnyíteni a város koncepció- 

és stratégiaalkotási feladatait, mivel sok olyan adatra is tud támaszkodni általa a helyzetértékelésben, 

amelyhez esetlegesen nemzeti szintű adatszolgáltatóktól nem férne hozzá, mivel mérésre sem 

kerülnek ilyen mutatók. 

Hódmezővásárhely Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának értékelésére a stratégia időtartama 

alatt kétszer kerül sor, 2024-ben és 2030-ban. 

  

Értékelési irányelvek: 

 Célrendszerre gyakorolt hatás vizsgálata, indikátor értékek vizsgálata, visszacsatolás. 

Forgatókönyv intézkedéseinek vizsgálata. 

A célkitűzések megvalósításának előrehaladása, ahol a megvalósítás késlekedik, felülvizsgálni annak 

okát, és felülvizsgálni, vajon megfelelő-e a célkitűzés. 

Elérendő indikátorértékek vizsgálata, szükség esetén felülvizsgálata. 

Összefüggések azonosítása: a célkitűzések koherens összehangolásának biztosítása.  

Az egyes célkitűzések tartalmaznak-e közvetlen utalást a többire, ez erősíti azt a folyamatot, hogy az 

egyes témakörök optimálisan járuljanak hozzá a fő célkitűzések eléréséhez. A célkitűzések közötti 

összefüggésekből eredő szinergiák és lehetőségek az integrált megközelítés révén felerősíthetők. 

Ellentétes célkitűzések azonosítása, megvitatása és rangsorolása A nyomon követési folyamat során az 

egyes célkitűzések között konfliktusok merülhetnek fel, melyek akadályozzák az intézkedések 



 

végrehajtását, pl. növekedés vs erőforrások megőrzése, lakhatás vs zöldterületek, megfizethető 

lakhatás vs magas ökológiai színvonal, tetőfelületek zöldítése vs napkollektorok.  

Új tematikus területek azonosítása és kezelése, valamint a vonatkozó célkitűzések meghatározása A 

nyomon követési folyamat olyan tematikus területeket is felvethet, amelyek eddig nem kaptak kellő 

hangsúlyt és/vagy amelyeket még nem kapcsoltak konkrét célkitűzésekhez. pl. az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás, a társadalmi innováció, a digitalizáció.  

Egy átfogó elemzés megmutathatja, hogy az FVS milyen mértékben tükröződik más ágazati 

politikákban és stratégiai dokumentumokban. Az FVS jövőbeli felülvizsgálatakor a célkitűzéseket úgy 

kell meghatározni, hogy azok ernyőstratégiaként működjenek, azaz olyan módon, hogy stratégiai 

keretet nyújtsanak az ágazati stratégiákban és programokban történő részletes meghatározáshoz és 

megvalósításhoz. 

 

4.2 A beavatkozásokra vonatkozó adatok gyűjtésének és kezelésének helyi 
módszertana 

 

Az adatok minden esetben hitelesített adatforrásból származnak, akár saját önkormányzati 

adatgyűjtésről, akár külső forrásból bevont adatokról van szó. A monitoring rendszer kialakítása során 

minden egyes adat esetén az Önkormányzat azonosítja az adatforrást, és annak rendszeres 

rendelkezésre állását, külső adatforrás esetén egyeztet a forrásgazdával, hogy az adott adat 

rendszeresen, minden évben azonos módszertan szerint szolgáltatható legyen. 

Az adatok hitelességével összefüggő kiemelt szempont, hogy az évek során az adott adatok azonos 

tartalommal és módszertannal kerüljenek meghatározásra, biztosítva azok összehasonlíthatóságát, 

összemérhetőségét. A gyűjtött és felhasznált adatok során az Önkormányzat figyelemmel van az 

adatvédelmi szabályokra. A személyi szintről származó adatok esetében gondoskodik a begyűjtött 

adatok felhasználása előtt azok anonimizálásáról. Adatmenedzsment keretében meghatározó 

szempont az adatvédelmi szabályok betartása, a biztonságos adattárolás, és az adatbázishoz való 

jogosultságok kiosztásának körültekintő meghatározása. 

Az adatbázis meghatározott időközönként aktualizálásra kerül friss adatokkal (ez lehet folyamatos 

frissülés is az adatok gyűjtési módszerének függvényében). Az Önkormányzat ezt rögzíti minden 

mutató esetében, függetlenül attól, hogy saját adatgyűjtés vagy adatszolgáltatásból származik a 

mutató aktuális értéke.  

 

5 Az irányítási és működési modell  
 

5.1 A városirányítási modell indokolt módosításai  
 

Az FVS megvalósításának és a sikerességének egyik szempontja, hogy a város irányítási és működési 
struktúrája milyen hatékonysággal képes a meghatározott célmátrix végrehajtására. 
Az FVS újszerű megközelítése mind fejlesztésekre, mind a városüzemeltetésre jelentős változásokat, új 
szemléletet hozhat a város jelenlegi irányítási és működési rendszerében. Különösen igaz ez a digitális 
és zöld átállás menetrend megvalósítására. 



 

Az FVS sikeres végrehajtása, a különböző  szereplők hatékony együttműködése csak megfelelően 
felépített irányítási és működési keretek között lehetséges. A szereplők részt vesznek az irányítás és 
döntési mechanizmusok operatív megvalósításában. 
 

5.1.1 Az átfogó városirányítási rendszer változásai  
 

Az irányítási és döntéshozatali mechanizmusban a városfejlesztési, illetve a későbbiekben a zöld és 
digitális átállással kapcsolatos döntési kompetenciák a Közgyűlésnél jelennek meg, a javaslattételi, 
döntés-előkészítési és ellenőrzési kompetenciák pedig az önkormányzat által létrehozott 
bizottságokban. A szakirodák az érintett külső intézményi és szakértői körrel, míg a Városfejlesztési 
Iroda valamint a szakmai bizottságok a releváns döntéshozói és vezetői szinttel tartják a közvetlen 
kapcsolatot. 
A Közgyűlés elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti az üléseket, Hódmezővásárhelyen tagjainak 
száma, a polgármesterrel együtt, 15 fő. A képviselő-testületnek 4 bizottsága van. 
Az FVS tervezése során – a módszertani iránymutatásoknak és a Pénzügyminisztérium által küldött 

szakmai háttér információknak megfelelően a tervezési-módszertani folyamatokban érintett partnerek 

bevonásának módja aktualizálásra került. A felülvizsgált partnerségi tervben leírtak szerint ennek 

megfelelően a részvételi tervezés módszertani követelményeinek megfelelve ismételten 

intézkedéscsoportok felállítására került sor, melyek elsődleges célja a folyamatos tájékoztatás mellett 

a tervezési folyamatban való aktív közreműködés támogatása. Az inkluzív tervezési folyamat egy 

megfelelően strukturált belső véleményezési mechanizmus kialakítását teszi szükségessé. Az 

intézkedéscsoportok közreműködése az integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatának része, 

így hatékony működésüket rendszer szinten szükséges biztosítani. 

Az FVS előkészítése és megvalósítása kapcsán a két intézkedéscsoportra eltérő feladat hárul. Az FVS 

tervezési intézkedéscsoport munkája az FVS Közgyűlés általi elfogadásával lezárul. A digitális- és zöld 

átállást támogató intézkedéscsoport közreműködik a tervezés és a megvalósítás folyamatában. A 

stratégia megvalósítása, végrehajtása során az intézkedéscsoport tagjainak köre változhat, mivel 

indokolt lehet okos / digitális város szakértők, adatmenedzserek, speciális ágazati technológiai stb. 

ismeretekkel rendelkező szakértők bevonása is.  

Az önkormányzati bizottságok kibővítése a FVS megvalósítása során felmerülő feladatokkal várhatóan 
bővítésre fog kerülni. A bizottsági feladatkörök a digitális és zöld átállás menetrendek megvalósítása 
során további bővülésre kerülhetnek. 
 

5.1.2 A térségi koordináció mechanizmusainak változásai  
 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata számára a legfontosabb stratégiai együttműködési partnere 

Szeged MJV Önkormányzata.  

Hódmezővásárhely legfontosabb feladatai a térségi koordinációban: 

• Az együttműködés elmélyítésének lehetséges területei: 

o közös beszerzések 

o rendszeres intézményi találkozók a városok között 

o közös üzemeltetés: pl. városi informatikai hálózat, hivatalok üzemeltetése 

o befektetésösztönzés: regionális szinten működő vállalkozások invitálása gazdasági 

döntések meghozatala előtt 

o képzések, munkaerőpótlás folyamatos szervezése 



 

o szakosodás középiskolai és felsőoktatási szinten (elsősorban agrár- és ipai képzések 

területén) 

 

5.1.3 Részvételi akciók a stratégiai ciklus végrehajtási szakaszában  
 

Az FVS megvalósítása az önkormányzat és Hódmezővásárhely egyéb intézményeinek, cégeinek, 
továbbá a nem városi fenntartásban működő intézmények, köztestületek, civil szervezetek, egyházak, 
gazdasági vállalkozások és a helyi lakosság bevonásával lehetséges. Az egyes szereplők bevonása a 
megfelelő kompetenciák megléte szerint beavatkozási területenként változó lehet. 
A stratégia sikerességének meghatározója, hogy milyen mértékben sikerül a városi szereplőket a 

projektmegvalósítás különböző szakaszaiba bevonni. 

Kiemelt feladat Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata számára új belső munkamegosztási és külső, 

koordináló szerepének megerősítése, elköteleződése a stratégia sikeres megvalósítása mellett, és egy 

olyan új szemlélet meghonosítása, amelyben a rendszeres partnertalálkozók, döntés-előkészítő 

értekezletek és szakmai kerekasztal beszélgetések megfelelő rendszerességgel megrendezésre 

kerülnek. Összefoglalva a legfontosabb megteremtenie az Önkormányzatnak az új kommunikációs 

csatornáit a város különböző szereplőivel. 

5.2 A városi működési modellt érintő tervezett változtatások  
 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata a 2021-2027-es tervezési időszakot a következő évtizedre 
történő hatékony felkészülési időszaknak tekinti, amelyben az önkormányzat nagy hangsúlyt kíván 
fektetni a város működtetésének Smart (Okos) rendszerek és döntési mechanizmusok kialakítása és 
hatékonyabbá tétele érdekében. 
A végrehajtási tevékenység meghatározó szereplője a Városházán belül a Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Iroda, továbbá a Polgármesteri Kabinet, az önkormányzat 100% tulajdonában 
működő HVSZ Zrt és HMSZ Zrt, a Hódmezővásárhelyért Városfejlesztési Alapítvány, a Strandfürdő, a 
SZTE. 
 

6 Cselekvési terv  
 

6.1 Intézkedések és beavatkozási területek rendszerezése  
 

Intézkedések  Beavatkozások 

Akcióterületi 
fejlesztések 

Hódmezővásárhely funkcionális 
központjának megújulása 

Városrészi alközpont fejlesztése Ipari Park 
fejlesztése 
bővítése 

Gazdasági bázis 
erősítése 

Regionális 
Agrár-

Közigazgatási 
Központ 

létrehozása 

Piac fejlesztése Kerámiaközpont 
korszerűsítése 

Szolgáltatói szféra 
fejlesztéseit 

ösztönző 
barnamezős 

ingatlanfejlesztések 

 

Turizmus 
Fejlesztése 

Bodnár Bertalan 
Természet- és 

Környezetvédel

Török Sándor 
Strandfürdő 

Török Sándor 
Strandfürdő 

infrastrukturális 

Kőfal és Hősök tere 
felújítása 

turisztikailag 

 



 

Intézkedések  Beavatkozások 

mi 
Oktatóközpont 

felújítása, 
kemping 

létrehozása 

infrastrukturális 
fejlesztése 

fejlesztéséhez 
kapcsolódó 

szállodafejlesztés 

Biológiai 
sokféleség 
megőrzése 

Körtvélyesi-
holtág 

rehabilitációja, 
ökopark, 

tanösvény 
kialakítása 

céljából 

Mártélyi holtág 
és üdülőterület 

aktív- és 
ökoturisztikai 

fejlesztése 

   

Fenntartható 
közlekedés 

Fenntartható 
Városi 

Mobilitási Terv 
(SUMP) 

létrehozása 

Hibrid/elektrom
os buszok 

beszerzése és az 
üzemeltetéshez 

szükséges 
infrastruktúra 

kialakítása 

Digitális 
utastájékoztatási 

rendszer 
létrehozása a helyi 
tömegközlekedésb

en 

  

Oktatási, 
egészségügyi és 

szociális 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Bethlen Gábor 
Református 

Gimnázium és 
Szathmáry 
Kollégium, 
valamint a 

Németh László 
Gimnázium és 

Általános Iskola 
bővítése 

Eötvös iskola 
felújítása 

Kalmár iskola 
felújítása 

HTKT Bölcsődék 
épületgépészeti és 

eszközállomány 
korszerűsítése 

Zrínyi utca 9. 
orvosi rendelők 

kialakítása 

Épületenergetik
ai fejlesztések 

Városháza 
felújítása 

Németh László 
városi könyvtár 

energetikai 
korszerűsítése 

Cseresznyés 
kollégium felújítása 

Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda 

telephelyeinek 
korszerűsítése 

Épületenergetik
ai kataszter 
létrehozása 

 

Lakótelepi 
zöldfelületek 
megújítása 

Belvárosi 
lakótelepi 

zöldinfrastruktú
ra rehabilitáció 

Kertvárosi 
lakótelep 

zöldfelületeinek 
megújítása 

Susáni lakótelepi 
zöldinfrastruktúra 

rehabilitáció 

Halesz sor és 
kapcsolódó 

zöldfelületek 
rendezése 

 

Zöldfelületek 
fejlesztése 

Hódtói 
Pihenőliget - 

Zöld Oázis 
kialakítása 

Kása erdő 
fejlesztése 

ZIFFA, zöldfelületi 
kataszter 

létrehozása 

Damjanich u.-i 
egészségpark 
létrehozása 

Széchenyi téri 
egészségpark 
létrehozása 

Élhető város Belváros 
megújítása 

Buszmegállók 
modernizációja 

és zöldítése 

Műemléki épületek 
felújítása 

  

Közlekedés-
fejlesztés 

Szent Antal utca 
körforgalom a 
Szt. Antal utca 

felújításával 

Kodály Zoltán 
utca 

meghosszabbítá
sa 

Klauzál utca 
fejlesztése 

4415-4421 jelű utak 
összekötése 

körforgalommal 

Tóth Malom 
utca útfelújítás 

Kerékpárút 
fejlesztés 

Teleki utca 
kerékpárút 

Tóth Malom 
utca kerékpárút 

kiépítés 

MVP keretében 
kerékpárforgalmi 

létesítmények 
kialakítása 

  



 

Intézkedések  Beavatkozások 

Hódmezővásárhely 
és térségében 

Megtartó város Bérlakás 
felújítási 
program 

    

Energiaátállást 
támogató 

fejlesztések 

Integrált 
megújuló 

energetikai 
program a 

geotermikus 
fűtési 

rendszerek 
korszerűsítésév

el 

Naperőműpark 
létesítése 

 

   

Közmű 
fejlesztések 

Szennyvíztisztító 
telep fejlesztése 

és 
kapacitásbővíté

se 

Csapadékvíz 
elvezető nyílt 

árkok felújítása 
Susáni és 

Béketelepi 
városrészen, 

Hódtói kis tiszai 
csatorna bélése, 

szivattyútelep 
felújítása 

   

digitális 
szolgáltatások 
megalapozása 

Adatvagyon 
hasznosító 

portál 
létrehozása 

Városkártya 
funkcióinak 
fejlesztése 

Kamerarendszer 
fejlesztése AI 

megoldásokkal 

Smart City 
Programdokumentu

m kidolgozása 

GreenCity 
ingatlan-

minőségbiztosít
ási rendszer 

fejlesztése és 
bevezetése 

digitális 
szolgáltatások 
megalapozása 

Okos zebrák 
kialakítása 

 

    

 

6.2 Az akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklása  
 

Akcióterület 
megnevezése 

Akcióterület lehatárolása A lehatárolás indoklása 

Belváros 
Akcióterület 

Kaszap u. –- Andrássy út – 
Petőfi u. – Lázár u. – Madách 
u. – Zrínyi u. – Hunyadi u. – 
Hősök tere - Tóalj utca által 
közrezárt terület 

Hódmezővásárhely funkcionális központjának megújulása 

Kertváros 
Akcióterület 

Kodály Zoltán – Hősök tere – 
Tóalj utca – Kaszap utca – 
135 sz. vasútvonal – 140 sz. 
vasútvonal által közrezárt 
belterületi rész 

Városrészi alközpont fejlesztése 



 

Akcióterület 
megnevezése 

Akcióterület lehatárolása A lehatárolás indoklása 

Csúcs 
Akcióterület 

Petőfi u. – Szántó Kovács J. u. 
– Jókai u. – Kutasi u. – 
Szabadság tér – Szent István 
tér – Andrássy út 

Városrészi alközpont fejlesztése 

Susán 
Akcióterület 

Bajcsy-Zsilinszky u. – Szent 
István tér – Szabadság tér – 
Kutasi út – Halesz sor – 
Klauzál u. – Kakasszéki 
csatorna 

Városrészi alközpont fejlesztése 

Hódtó 
Akcióterület 

Kaszap u. – Andrássy út – 
Bajcsy-Zsilinszky u. – Hódtó 
u. 

Városrészi alközpont fejlesztése 

Iparterület 
Akcióterület 

Maroslelei út – Iparegylet 
út – Virradat sor – 
Erzsébet út – Makói 
Országút – Kalmár 
Zsigmond u. – Majolika u. 
– Kokron J. u. – Külterület 
által határolt terület 

A város gazdasági életét meghatározó Ipari Park 
fejlesztése, bővítése. 

 

 

 



 

6.3 Városi szintű beavatkozási területek részletezése  
 

6.3.1  Stratégiai célkitűzéseket támogató egyedi beavatkozások  
 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Prosperáló város 

2. beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Regionális Agrár-Közigazgatási Központ létrehozása 

3. beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 

4. miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs projekt? 
mi indokolja az egyedi 
beavatkozást? 

Hozzájárul a város agrár-irányítási központtá válásában. 

5. a beavatkozás/projekt célja 
és rövid tartalma 

Modern Városok Programként Szeged súlypontjának 
áthelyezése agrár irányítás vonatkozásában. 

6. városrészi leképeződése Hódmezővásárhely 

 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Prosperáló város 

2. beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi 
Oktatóközpont felújítása, kemping létrehozása 

3. beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs projekt? 
mi indokolja az egyedi 
beavatkozást? 

Hozzájárul a meglévő, leromlott épület turisztikai 
hasznosításához. 

5. a beavatkozás/projekt célja 
és rövid tartalma 

A régen úttörőtáborként funkcionált, jelenleg csak beton 
torzókként magasló, kihasználatlan bungallóhelyeket mobil 
épületek fogadására alkalmassá kell tenni. A telek további 
részén sátorhelyeket kell kijelölni, közös tusoló helyet kell 
építeni. 

6. városrészi leképeződése Mártély üdülőterület 

 



 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Körtvélyesi-holtág rehabilitációja, ökopark, tanösvény 
kialakítása céljából 

3. beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs projekt? 
mi indokolja az egyedi 
beavatkozást? 

Hozzájárul a természetvédelmi funkciók megerősítéséhez, a 
terület turisztikai hasznosításához. 

5. a beavatkozás/projekt célja 
és rövid tartalma 

Alapvetően természetvédelmi funkciókkal bír a terület, ezért 
fontos a tájidegen növények visszaszorítása (pl: gyalogakác, 
zöldjuhar, amerikai kőris). Irtás, darálás, darálmány 
felhasználása a tanösvények járófelületein. Természetvédelmi 
beruházások: odukihelyezés, etető kihelyezés, megfigyelő 
helyek, horgászhelyek kialakítása (ezek bevonása a városi 
turisztikai célok közé.) Vizitúraösvény. Körtvélyes-sziget, Barci 
rét bevonása (Nemzeti Park fenntartásában) Őshonos 
növények telepítése, biodiverzitás fokozása. Ártéri gyümölcsös. 
Vízmegtartás a kubikokban. Fokgazdálkodási bemutató. Barci 
rét üzemeltetése az Anyita tó (Nagykörű) mintájára 

6. városrészi leképeződése Hódmezővásárhely külterület 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Mártélyi holtág és üdülőterület aktív- és ökoturisztikai 
fejlesztése 

3. beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs projekt? 
mi indokolja az egyedi 
beavatkozást? 

Hozzájárul a terület turisztikai hasznosításához. 

5. a beavatkozás/projekt célja 
és rövid tartalma 

A három tanösvény rekultivációja, erdei tornapálya, 
információs táblák kihelyezése. A meglévő infrastruktúrák 
használatba vétele. Az erdei iskolás tantermek használata. 
Kenupark üzemeltetése. Állandó személyzet. Komoly turisztikai 
honlap. Szakemberek képzése, hogy mit lehet bemutatni 
(alapos ismerete a helyi élővilágnak, a régi világ embere hogy 
élt). Ártéri bemutatókert felújítása, kibővítése az 



 

 kérdés kifejtés 

Oktatóközpont kertjében. (Az ártér botanikai értékeinek 
koncentrált formában való megjelenítése.) Horgászturizmus 
hangsúlya. Halászati bemutatóhely kialakítása.  Madár- és 
denevérvédelmi bemutatóhelyek. Odúzás, etetés. 

6. városrészi leképeződése Mártély üdülőterület 

 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Kiszolgáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) létrehozása 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Hozzájárul a terület közlekedési kapcsolatainak javításához, 
lakosságmegtartó-képességének növeléséhez. 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

SUMP:  uniós sztenderdek alapján, strukturált formában 
foglalja össze a városi mobilitás-fejlesztés érdekében 
megvalósítandó cselekvéseket. A SUMP mobilitás-fejlesztéssel 
összefüggő közvetlen uniós pályázatok esetén elvárás, hogy 
legyen a településnek SUMP-ja 

6. városrészi leképeződése Hódmezővásárhely városrészei 

 

6.3.2 Stratégiai célkitűzéseket támogató nagyobb városi területekre kiterjedő beavatkozások  
(táblázatos feldolgozás projektenként) 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Prosperáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Piac fejlesztése 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Városrészi alközpont létrehozása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

I. verzió: Meglévő bódék elbontása és újak kialakítása, modern 
környezet kialakítása 
II. verzió: Hátsó csarnok átépítése mélygarázzsal, modern 
környezet kialakítása 

6. városrészi leképeződése Csúcs 

 



 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Prosperáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Kerámiaközpont korszerűsítése (Nagy S. u 9) 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Városrészi alközpont létrehozása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Kerámiaközpont energetikai fejlesztése, padlástérben 
látogatóbarát kialakítással, udvarburkolás és kiszolgáló épület 
felújítása (művészeti szálláshelyé alakítása) 

6. városrészi leképeződése Csúcs 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Prosperáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Hódmezővásárhelyi Ipari park fejlesztése, bővítése 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

A város gazdasági életét meghatározó Ipari Parkban nincs 
további beépítésre alkalmas építési telek, ezért az Ipari Park 
bővítése szükséges. Az Ipari Park alapinfrastruktúrájának 
fejlesztése a már beletelepedett vállalkozások megtartása, 
valamint új vállalkozások bevonzása miatt szükséges. 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Modern Városok Program részeként a befektetők ösztönzése a 
cégek  részére letelepedési lehetőség biztosítása. 

6. városrészi leképeződése Iparterület 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Prosperáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Török Sándor Strandfürdő infrastrukturális fejlesztése I 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

A városi gyógyfürdő fejlesztés Kertváros meglévő funkcióinak 
fejlesztését célozza. 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Gyógyászati szolgáltatás átköltöztetése a fürdő főépületbe, plusz 
szolgáltatásokkal (feladat része a gyógyvíz és a gyors és nagy 
kapacitású csatornaág kiépítése a tangentor kádhoz, 



 

 kérdés kifejtés 

átfúrásokkal és rákötésekkel, helyiségek festése és csempézése, 
külön szellőztető rendszer kiépítése, világítás és elektromos 
korszerűsítés, másik és egyben új kombi kád beépítése, recepciós 
pult kialakítása, átalakítandó helyiségek jelen funkcióinak 
átköltöztetése, fizioterápiás szolgáltatások bővítése) 

6. városrészi leképeződése Kertváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Prosperáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Török Sándor Strandfürdő infrastrukturális fejlesztése II 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

A városi gyógyfürdő fejlesztés Kertváros meglévő funkcióinak 
fejlesztését célozza. 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Szaunaszolgáltatás bővítése (egy új beltéri kombinált (finn, infra) 
és egy új kültéri szauna kivitelezése, sószoba modernizálása, 
meglévő szaunák gépészeti és elektromos hátterének 
karbantartása és fejlesztése, pihenőszoba bővítés, zuhanyzók 
élményzuhannyá alakítása, szoláriumgép teljes kiköltöztetése és 
új helyiségbe áttelepítése minden szükséges bekötéssel és 
gépfelújítással) 

6. városrészi leképeződése Kertváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Prosperáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Török Sándor Strandfürdő infrastrukturális fejlesztése III 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

A városi gyógyfürdő fejlesztés Kertváros meglévő funkcióinak 
fejlesztését célozza. 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Kemping felfejlesztése, a helyi védett épületegység felújítása, a 
fürdő teljes elektronikai és gépészeti felújítása 

6. városrészi leképeződése Kertváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Prosperáló város 



 

 kérdés kifejtés 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Török Sándor Strandfürdő infrastrukturális fejlesztése IV 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

A városi gyógyfürdő fejlesztés Kertváros meglévő funkcióinak 
fejlesztését célozza. 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

A fürdő hátsótéri kültéri részét kiszolgáló konténer WC elavult, 
Alföldvíz nem engedi annak a szennyvízbekötését sem használni 
már 2022-ben. Új, fix (fix: könnyűszerkezetes épület, nem 
szaniter konténer) és környezetbe illő WC egység kialakítását 
tervezi a fürdő, amely kiszolgálná az összes hátsótéri medencét, 
melyek max. 200 m-es távolságban vannak tőle. 

6. városrészi leképeződése Kertváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Prosperáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Török Sándor Strandfürdő infrastrukturális fejlesztése V 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

A városi gyógyfürdő fejlesztés Kertváros meglévő funkcióinak 
fejlesztését célozza. 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

A fürdő beléptető rendszere egyrészt régi, másrészt bizonyos 
szempontok szerint nem megfelelően működik, nem 
fejleszthető, illetve egészen 2022. 01. 31-ig a fürdő nem tudott 
közvetlen kapcsolatot tartani a háttér céggel, szerződéses 
viszonyok miatt. A modernizálódott vendégigények olyan 
elvárásokat mutatnak felénk, amelyeket jelen beléptető 
rendszerrel nem tudunk megoldani, csak úgy, ha egy másik, 
egyelőre egy kapus rendszert biztosítunk számukra, és ezt 
összehangoljuk a működővel. Ezen új beléptető egy olyan fél 
automata rendszer lenne, ahol a vendég az előre megvásárolt 
jegyét (online) hozza és azt a kapu leolvasó részéhez tartja 
közvetlenül vagy a telefonján keresztül. Így nem kell sorban állnia 
és a jegyvásárlással bíbelődnie. A rendszerhez egy vagy kettő 
karszalagnyomtató automata is tartozna. 

6. városrészi leképeződése Kertváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Prosperáló város 



 

 kérdés kifejtés 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Török Sándor Strandfürdő infrastrukturális fejlesztése VI 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

A városi gyógyfürdő fejlesztés Kertváros meglévő funkcióinak 
fejlesztését célozza. 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

A fürdő kültéri 50 m-es medencéjének a vízforgatása "elavult", 
komoly hibaforrásokkal bír, így célszerű lenne a száraz 
szivattyúakna kiépítése, új forgatószivattyúpár beépítésével, 
mely energiatakarékosabb üzemű, valamint a komplett 
csőhálózati rákötés kivitelezése a meglévő vízgépészeti 
hálózatra, illetve a szűrőtartályok felújítását is szükséges 
megoldani. 

6. városrészi leképeződése Kertváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Prosperáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Török Sándor Strandfürdő infrastrukturális fejlesztéséhez 
kapcsolódó szállodafejlesztés 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

A városi gyógyfürdő fejlesztés Kertváros meglévő funkcióinak 
fejlesztését célozza. 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Kempingfejlesztéshez kapcsolódóan a szomszédos szálloda 
megvásárlása, felújítása, minimalista stílus megjelenésével, mely 
alkalmas lesz így a sportszálló, középkategóriás szálló, részben 
gyógyszálló funkció betöltésére, recepciója a kemping recepciós 
tevékenységet is ellátná, parkolója közös lenne a kemping 
parkolójával, újra közvetlen bejárat létesítése a régi fürdőbejárat 
helyén. Plusz az épületre elhelyezhető napelemrendszer 
kiépítése. 

6. városrészi leképeződése Kertváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Megtartó város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 
felújítása és bővítése 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 



 

 kérdés kifejtés 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Hódmezővásárhely funkcionális központjának megújulása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Modern Városok Program részeként éttermi és kollégiumi 
szárny épülne, valamint a műemlék épület korszerűsítésre 
kerülne. 

6. városrészi leképeződése Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Megtartó város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Eötvös József Technikum felújítása 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Hódmezővásárhely funkcionális központjának megújulása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

A TOP programra épül az épület további fejlesztése a Modern 
Városok Programon belül. Az épületszárnyak belsőtéri, fűtési , 
akadálymentesítési programján túl a műszakilag lerobbant 
udvari toldaléképület átépítése történne meg 
számítástechnikai központtá. A beruházás része az udvar 
felújítása is és kosárpálya kialakítása. 

6. városrészi leképeződése Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Zöldülő város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Városháza felújítása 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Hódmezővásárhely funkcionális központjának megújulása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Városháza energetikai és műemléki felújítása a  belső udvar 
környezettudatos felújításával. 

6. városrészi leképeződése Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Zöldülő város 



 

 kérdés kifejtés 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Belvárosi lakótelepi zöldinfrastruktúra rehabilitáció 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Hódmezővásárhely funkcionális központjának megújulása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Rekreációs célú közösségi tér, sportolásra, pihenésre alkalmas 
funkciókkal. (futópálya, pihenőfelületek, rendezett 
zöldfelületek, sétautak) Területi lehatárolás: Andrássy u (SPAR 
- CSUCSU Fagyizó előtti tér és az Oldalkosár közötti épülettömb 

6. városrészi leképeződése Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Zöldülő város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Kertvárosi lakótelep zöldfelületeinek megújítása 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Kertváros rekreációs-közösségi funkcióinak megújulása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Rekreációs célú közösségi tér, sportolásra, pihenésre alkalmas 
funkciókkal. (futópálya, pihenőfelületek, rendezett 
zöldfelületek, sétautak) 

6. városrészi leképeződése Kertváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Zöldülő város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Németh László városi könyvtár energetikai korszerűsítése 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Hódmezővásárhely funkcionális központjának megújulása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Termálnyomvonal kiépítése és az épület rákötése, további 
energetikai felújítással (nyílászárók, padláshőszigetelés, belső 
hőszigetelés, villamos rendszer felújítása, stb) 

6. városrészi leképeződése Belváros 

 



 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Zöldülő város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Kalmár Zsigmond Technikumfelújítása 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Hódmezővásárhely funkcionális központjának megújulása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Modern Városok Program. Teljes energetikai korszerűsítés. A 
nem használt fedett folyosók elbontásra kerülnek, fedett 
átrium  épül. Része a központi konyha átépítése. 

6. városrészi leképeződése Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Zöldülő város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Cseresznyés kollégium felújítása 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Hódmezővásárhely funkcionális központjának megújulása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Modern Városok Program. Teljes energetikai korszerűsítés, 
akadálymentesítéssel (lift). Egy szoba 2 fő részére készül. Két 
szobához 1 közös tusoló kerül kialakításra. A lakószinteken 
mosó-szárító helyiségek, tea konyhák, edzőterem létesül, a 
tanulószobák korszerűsödnek. Étterem felújításra kerül, a 
konyha korszerűsítése nem része a programnak. Az étterem 
nyílászárója úgy lett megtervezve, hogy ha szükséges 
főbejáratot nyithassunk a belső udvar felé. 

6. városrészi leképeződése Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Zöldülő város 

2. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Hódtói Pihenőliget - Hódmezővásárhely Zöld Főtere  

3. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Városrészi alközpont fejlesztése 



 

 kérdés kifejtés 

5. városrészi leképeződése Rekreációs célú közösségi tér, sportolásra, pihenésre alkalmas 
funkciókkal. (futópálya, pihenőfelületek, rendezett 
zöldfelületek, sétautak) Területi lehatárolás: Hódtó 

6. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Hódtó 

 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Zöldülő város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Kása erdő fejlesztése 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Kertváros rekreációs-közösségi funkcióinak megújulása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Aktív rekreációs területek kialakítása (futópálya, játszótér, 
szabadtéréri tornapálya stb.) Esőbeálló, környezetbe illő 
"utcabúrorok", új közlekedési és térburkolatok építése, 
zöldfelületek használatához közlekedési felületek és 
közvilágítás kiépítése. Ingyenesen használható nyilvános 
mosdó, pelenkázó építése. 

6. városrészi leképeződése Kertváros – Kása-erdő 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Zöldülő város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Susáni lakótelepi zöldinfrastruktúra rehabilitáció 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Hozzájárul a város klímaalkalmazkodó-képességének 
javításához, lakosságmegtartó-képességéhez. 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Rekreációs célú közösségi tér, sportolásra, pihenésre alkalmas 
funkciókkal. (futópálya, pihenőfelületek, rendezett 
zöldfelületek, sétautak) Területi lehatárolás: Kistópart utca és 
környéke 

6. városrészi leképeződése Susán 

 

 



 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Kiszolgáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Belváros megújítása 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése  
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 
Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Hódmezővásárhely funkcionális központjának megújulása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

I. ütem: Bakay-kút burkolatok, növényzet helyreállítása, 
modern utcabútorokkal 
II.ütem: Ótemplom környezetének megújítása, burkolatok 
tisztítása és javítása, járda kiépítése kitaposott fűsáv 
nyomvonala mentén, zöldfelület helyreállítása, erődfal 
megnyitása  
III.ütem: Multinfunkciós tér létrehozása (Sarokház előtti tér) 
IV.ütem: Parkolóház kialakítása (parkolólemez 103 gépjármű 
befogadására) 

6. városrészi leképeződése Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Kiszolgáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Szent Antal utca körforgalom a Szt. Antal utca felújításával 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése  
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 
Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Hódmezővásárhely funkcionális központjának megújulása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Forgalomlassítás, parkolási helyek kialakítása, zöldfelületek 
kialakítása a Szt. Antal utcában. A körforgalom ehhez szervesen 
illeszkedve a balesetveszélyes csomópont megszüntetését 
hivatná a kerékpáros forgalomtámogatásával. 

6. városrészi leképeződése Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Kiszolgáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Kodály Zoltán utca meghosszabbítása 



 

 kérdés kifejtés 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése  
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 
Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Kertváros közlekedési funkcióinak megújulása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Az út folytatásának kiépítése a Bodzási útig 

6. városrészi leképeződése Kertváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Kiszolgáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Kőfal és Hősök tere felújítása turisztikailag 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése  
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 
Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Hódmezővásárhely funkcionális központjának megújulása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Hősök tere: szökőkútnál találkozási pont bicikli tárolókkal, 
padokkal, lugassal. Kőfal: teljes szakasz mentén okospontok 
kialakítása paddal, féltetővel, napelemmel, interaktív QR kódos 
infoblokkal 

6. városrészi leképeződése Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Kiszolgáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Teleki utca kerékpárút 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Városrészi alközpont létrehozása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Az út északi oldalán kétirányú kerékpárút kialakítása, a 
településrész kerékpárosbaráttá alakítása 

6. városrészi leképeződése Csúcs 

 



 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Kiszolgáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Halesz sor és kapcsolódó zöldfelületek rendezése 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Városrészi alközpont létrehozása 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Klauzál utca-Halesz sor-Tulipán utca-Névtelen út (Idősotthon 
melletti át) fejlesztése. Halesz sor útburkolat fejlesztése 
(aszfaltút). Ezáltal az eddig feltáratlan területek fejlesztése 
indukálódna. Járda és közvilágítási hálózat kiépítése. 

6. városrészi leképeződése Susán 

 

 kérdés kifejtés 

1. akcióterület illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz  

Kiszolgáló város 

2. akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Klauzál utca fejlesztése 

3. akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. akcióterület kijelölésének 
indoklása  

Hozzájárul a terület közlekedési kapcsolatainak javításához, 
lakosságmegtartó-képességének növeléséhez. 

5. az akcióterületi fejlesztés 
célja és rövid tartalma 

Klauzál utcai posta, élelmiszer áruház és dohánybolt 
környezetének közterületi rendezése. Parkolási problémák 
megoldása, útszélesítés, kerékpárút létesítés, közvilágítás 
rekonstrukció, díszkutak felújítása 

6. városrészi leképeződése Susán 

 

 

6.3.3 Stratégiai célkitűzéseket támogató, átfogó szervezeti rendszerként működő stratégiai 
keretrendszerek (hálózatos, vonalas fejlesztések)  

(táblázatos feldolgozás beavatkozásonként, külön szerepeltetve a fizikai vonalas infrastruktúra 

fejlesztéseket és a hálózatba szervezett szolgáltatási beavatkozásokat) 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 

Prosperáló város 



 

 kérdés kifejtés 

tervezési 
dimenziókhoz 

2. beavatkozás 
munkacíme 

Szolgáltatói szféra fejlesztéseit ösztönző barnamezős 
ingatlanfejlesztések 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, hálózati 
kapcsolatok erősítése 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

A barnamezős területek/ingatlanok több városrészben is megjelennek. 
A fejlesztések városrészeken átívelő jellegűek. 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

Barnamezős ingatlanok  kiajánlása, felújítása 
Beruházási program készítése a barnamezős ingatlanok hasznosítására 
Beruházás-ösztönzési marketingtevékenység 
Vállalkozásfejlesztés és ösztönző program K+F+I és szolgáltató kkv-k 
számára 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

A város barnamezős területek által érintett valamennyi városrésze 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 
tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás 
munkacíme 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai telephely 
korszerűsítése 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

A város oktatási intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztése 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

Óvoda ingatlanjának infrastrukturális fejlesztése 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

Újváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 

Megtartó város 



 

 kérdés kifejtés 

tervezési 
dimenziókhoz 

2. beavatkozás 
munkacíme 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Tornyai utcai telephely 
korszerűsítése 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

A város oktatási intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztése 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

Betonterasz cseréje tereprendezéssel 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

Susán 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 
tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás 
munkacíme 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Klauzál utcai telephely 
korszerűsítése 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

A város oktatási intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztése 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

Mobil fedett terasz kialakítása, melléképület bontása, csoportszoba 
javítása, tereprendezés az udvaron. 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

Susán 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 
tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 



 

 kérdés kifejtés 

2. beavatkozás 
munkacíme 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Észak utcai telephely 
korszerűsítése 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

A város oktatási intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztése 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

Tetőfelújítás, szúnyogháló beszerzés. 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

Csúcs 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 
tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás 
munkacíme 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Sz.István utcai telephely 
korszerűsítése 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

A város oktatási intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztése 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

Betonkerítés javítása. 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

Csúcs 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 
tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás 
munkacíme 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Malom utcai telephely fejlesztése 



 

 kérdés kifejtés 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

A város oktatási intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztése 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

Régi épület felőli nagykapu cseréje és bejáró betonozása, új épület 
felőli bejáró betonozása, radiátor burkolat és rács készítése, festés. 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

Tarján 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 
tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás 
munkacíme 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pálffy utcai telephely fejlesztése 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

A város oktatási intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztése 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

Terasz burkolás folytatása, melléképület átalakítása tornaszobává. 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

Tarján 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 
tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás 
munkacíme 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Szabadság téri telephely 
fejlesztése 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 



 

 kérdés kifejtés 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

A város oktatási intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztése 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

Melléképület javítása (festés+burkolat), főépület homlokzat festése, 
villanyhálózat felújítása. 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

Csúcs 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 
tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás 
munkacíme 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár 4. telephely 
fejlesztése 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

A város oktatási intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztése 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

Az óvoda ingatlanjának infrastrukturális fejlesztése 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 
tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás 
munkacíme 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár 14. telephely 
fejlesztése 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

A város oktatási intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztése 



 

 kérdés kifejtés 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

Udvaron földcsere és fűtelepítés, villanyhálózat felújítása, lépcsőjavítás 
gazdasági bejárónál, melléképület tető javítása, gyermekmosdóban 
válaszfal pótlása, napvédő beszerzés homokozóhoz. 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 
tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás 
munkacíme 

Bérlakás felújítási program 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

A város bérlakásállományának infrastrukturális fejlesztése 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

Önkormányzati bérlakások felújítása, komfortosítása 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

Bérlakások által lefedett városrészek 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 
tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás 
munkacíme 

HTKT Bölcsődék épületgépészeti és eszközállomány korszerűsítése 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 
Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

A város oktatási intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztése 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

n.a. 



 

 kérdés kifejtés 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás 
illeszkedése a 
tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás 
munkacíme 

Érzékenyítés, közösségi programok, táborok, szülői felkészítő 
programok, óvodai segítők támogatása, felvilágosító programok, 
szűrések, bűnmegelőzés, közlekedésbiztonsági szemléletformálás, 
környezetvédelmi szemléletformálás, óvodai mozgásfejlesztési 
programok, ifjúsági megtartó programok 

3. beavatkozás 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 
Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás 
hálózatos jellegének 
bemutatása  

Hozzájárul a város lakosságának szemléletformálásához. 

5. a beavatkozás célja 
és rövid tartalma 

Közösségfejlesztési programok 
Humánfejlesztési programok 
Digitális és zöld programok 

6. a hálózat 
beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás munkacíme Zrínyi utca 9. orvosi rendelők kialakítása udvarfelújítással 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város egészségügyi intézményrendszerének 
infrastrukturális fejlesztéséhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

6 orvos rendelési helyének kialakítása az épület teljes 
energetikai és épületszerkezeti felújításával, akár az udvarban 
való bővítéssel. Parkolási lehetőség továbbra is csak a Zrínyi 12 
nyilvános parkolóban lehetséges. 



 

 kérdés kifejtés 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Tarján 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme A zöldfelületi rendszer és kezelési módszereinek komplex, 
klímaadaptív fejlesztése (ZIFFA, zöldfelületi kataszter 
létrehozása) 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város klímaalkalmazkodó-képességének 
javításához. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

A város zöldfelületeinek és zöldinfrastruktúrájának kataszteri 
felmérése, rendszerezése 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme Integrált megújuló energetikai program a geotermikus fűtési 
rendszerek korszerűsítésével, fejlesztésével 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város klímaalkalmazkodó-képességének 
javításához. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Új termálkörök kialakítása új fogyasztók rákötésével a 
távhőrendszerre. (Északi termálkör - SZTE, Mozi, Szabadság téri 
Óvoda, Városi Stadion, Liszt Ferenc Ének-Zenei Iskola, 
Katasztrófavédelem, Szent István Általános Iskola) 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme Naperőműpark létesítése 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 



 

 kérdés kifejtés 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város klímaalkalmazkodó-képességének 
javításához. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Modern Városok Program részeként valósulna meg. 340 Ha 
területen 200 MW előállítása a cél. Befektetők keresése. 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely külterület 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme Szennyvíztisztító telep fejlesztése és kapacitásbővítése 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város klímaalkalmazkodó-képességének 
javításához. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

A KEHOP-2.2.2-15-2021-00170 azonosítószámú, 
Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása című projekt 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely külterület 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme Damjanich utcai egészségpark létrehozása 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város klímaalkalmazkodó-képességének 
javításához, lakosságmegtartó-képességéhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Rekreációs célú közösségi tér, sportolásra, pihenésre alkalmas 
funkciókkal. (futópálya, pihenőfelületek, rendezett 
zöldfelületek, sétautak) 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Tarján 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme Széchenyi téri egészségpark létrehozása 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 



 

 kérdés kifejtés 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város klímaalkalmazkodó-képességének 
javításához, lakosságmegtartó-képességéhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Rekreációs célú közösségi tér, sportolásra, pihenésre alkalmas 
funkciókkal. (futópálya, pihenőfelületek, rendezett 
zöldfelületek, sétautak) 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Újváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme Csapadékvíz elvezető nyílt árkok felújítása Susáni és Béketelepi 
városrészen, Hódtói kis tiszai csatorna bélése, szivattyútelep 
felújítása 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város klímaalkalmazkodó-képességének 
javításához, lakosságmegtartó-képességéhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Csatornaszakaszok betonelemekkel történő kialakítása 
szükséges földmunkákkal. 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Susán, Béketelep, Hódtó 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme Buszmegállók modernizációja és zöldítése 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város klímaalkalmazkodó-képességének 
javításához, lakosságmegtartó-képességéhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Zöldtetős/zöld falas buszmegállók 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 



 

 kérdés kifejtés 

2. beavatkozás munkacíme Hibrid/elektromos buszok beszerzése és az üzemeltetéshez 
szükséges infrastruktúra kialakítása 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város klímaalkalmazkodó-képességének 
javításához, lakosságmegtartó-képességéhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Vámház utcai telephelyfejlesztés:- Zöld parkoló létesítése 
fotovoltaikus rendszerrel az e-buszok számára, 
- Gépjárműből hálózatba visszatáplálási (V2G) technológia 
telepítése. 
- Elektromos buszok beszerzése (buszok mennyisége SUMP és 
üzemeltetési tervezés alapján meghatározva, jelenlegi flotta: 7 
db) 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Digitális város 

2. beavatkozás munkacíme Adatvagyon hasznosító portál létrehozása 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város digitális szolgáltatásainak fejlesztéséhez, 
lakosságmegtartó-képességének növeléséhez, az 
esélyegyenlőség érvényesüléséhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Adatvagyon felmérés és konszolidáció (adatkörök, adatgazdák, 
adatkezelők, gyűjtési módszerek, formátumok, protokollok 
összeírása, 
metaadat rendezés) 
Adahasznosítás (feldolgozás, adatbázis fejlesztés és portál 
létrehozás) 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Digitális város 

2. beavatkozás munkacíme Városkártya funkcióinak fejlesztése 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 



 

 kérdés kifejtés 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város digitális szolgáltatásainak fejlesztéséhez, 
lakosságmegtartó-képességének növeléséhez, az 
esélyegyenlőség érvényesüléséhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Mobilalkalmazás fejlesztése a városkártyához, digitális 
városkártya létrehozása 
Hibabejelentő létrehozása 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Digitális város 

2. beavatkozás munkacíme Épületenergetikai kataszter létrehozása 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város digitális szolgáltatásainak fejlesztéséhez, 
lakosságmegtartó-képességének növeléséhez, az 
esélyegyenlőség érvényesüléséhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

A városi épületek felmérése, távérzékelési módszerekkel is és 
az épületekről adatbázis készítése energetikai adottságaikról, 
open data portál létrehozása 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Digitális város 

2. beavatkozás munkacíme Smart City Programdokumentum kidolgozása 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város digitális szolgáltatásainak fejlesztéséhez, 
lakosságmegtartó-képességének növeléséhez, az 
esélyegyenlőség érvényesüléséhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Zöld és digitális átállás programdokumentumai 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 



 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Digitális város 

2. beavatkozás munkacíme GreenCity ingatlan-minőségbiztosítási rendszer fejlesztése és 
bevezetése 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város digitális szolgáltatásainak fejlesztéséhez, 
lakosságmegtartó-képességének növeléséhez, az 
esélyegyenlőség érvényesüléséhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Középületek és lakóingatlanok zöldítési programja. 
Keretrendszer kiépítései elvárásokkal és gyakorlatokkal, hogy 
hogyan tudnak az ingatlanok minél kevesebb szemetet 
termelni, körforgásos módon működni, energiát megtakarítani. 
Amely épület ezeket a kritériumokat teljesíti, plakettet kap 
(Tiszta udvar, rendes ház új módszere). Lakosok pályázhatnak 
egyes eszközökre, pl. esővíz-gyűjtőre 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Digitális város 

2. beavatkozás munkacíme Kamerarendszer fejlesztése AI megoldásokkal 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város digitális szolgáltatásainak fejlesztéséhez, 
lakosságmegtartó-képességének növeléséhez, az 
esélyegyenlőség érvényesüléséhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

A közterületi kamerarendszer háttérrendszerének informatikai 
fejlesztése 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Digitális város 

2. beavatkozás munkacíme Digitális utastájékoztatási rendszer létrehozása a helyi 
tömegközlekedésben 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 



 

 kérdés kifejtés 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város digitális szolgáltatásainak fejlesztéséhez, 
lakosságmegtartó-képességének növeléséhez, az 
esélyegyenlőség érvényesüléséhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

A helyi autóbuszjáratain valós idejű gépjárműkövetés (GPS) 
alapján digitális utastájékoztatási rendszer fedélzeti kijelzőkkel 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Digitális város 

2. beavatkozás munkacíme Okos zebrák kialakítása 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 3: Társadalmi befogadás erősítése 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a város digitális szolgáltatásainak fejlesztéséhez, 
lakosságmegtartó-képességének növeléséhez, az 
esélyegyenlőség érvényesüléséhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Évente 1 db új okoszebra kiépítése bekötéssel és MVM 
ügyintézéssel együtt. 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Kiszolgáló város 

2. beavatkozás munkacíme Tóth Malom utca útfelújítás 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a terület közlekedési kapcsolatainak javításához. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a város 
déli részén a közúti közlekedési kapcsolat fejlesztését irányozta 
elő. 
A várost kettévágó vasútvonal déli oldalán új gyűjtőút 
kialakítása szükséges, mely jobb közlekedési lehetőséget 
biztosít a vasúton áthaladó úthálózatot is figyelembe véve. 
A tervezett út a 135 számú vasútvonal déli oldalán a Kaszap 
utcai körforgalmi csomópontot keleti irányban köti össze a Síp 
utcával.  
Új útpályaszerkezet építése:0+023.50 - 0+388.00 kmsz. 
(02041/84 hrsz. földút nyomvonalán) 



 

 kérdés kifejtés 

Meglévő burkolat szélesítése, erősítése:0+388.000 - 1+202.36 
kmsz. (Tóth malom utca) 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely külterület 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Kiszolgáló város 

2. beavatkozás munkacíme Tóth Malom utca kerékpárút kiépítés 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a terület közlekedési kapcsolatainak javításához. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

A Tóth Malom utca mellett részben önálló kerékpárút 
létesítése Kaszap utca-Síp utca között 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely külterület - Újváros 

 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Kiszolgáló város 

2. beavatkozás munkacíme Kerékpáros hálózat költséghatékony fejlesztése 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a terület közlekedési kapcsolatainak javításához, 
lakosságmegtartó-képességének növeléséhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Hálózatfejlesztés és forgalomirányítás javítása: új 
infrastruktúra építése nélküli fejlesztések, kerékpársávok, 
kerékpáros nyomok létrehozása, kerékpáros közlekedésre 
felhívó forgalmi jelzések kihelyezése városszerte. 
Kerékpártárolók számának bővítése intézményeknél, 
buszmegállóknál, kereskedelmi egységeknél. 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 



 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Kiszolgáló város 

2. beavatkozás munkacíme 4415-4421 jelű utak összekötése körforgalommal 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul a terület közlekedési kapcsolatainak javításához, 
lakosságmegtartó-képességének növeléséhez. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

4415-4421 jelű utak összekötése a Kokron J. utca végén 
körforgalommal, kerékpárúttal 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

 kérdés kifejtés 

1. beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Kiszolgáló város 

2. beavatkozás munkacíme Műemléki épületek felújítása 

3. beavatkozás illeszkedése az 
FVS stratégiai céljaihoz 

Stratégiai cél 1: A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok erősítése 
Stratégiai cél 2: A város klímaalkalmazkodásának elősegítése 
karbonlábnyomának csökkentése révén 

4. beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Hozzájárul az épített környezet védelméhez, megújításához. 

5. a beavatkozás célja és rövid 
tartalma 

Papi malom: komplett tetőfelújítás, szelestengely csere, 
vitorlák cseréje 
Kopáncsi tanyamúzeum: Lakó- és melléképület külső tapasztott 
falainak javítása 
Tájház: karbantartási munkálatok 

6. a hálózat beavatkozásban 
érintett részének városrészi 
leképeződése 

Hódmezővásárhely városrészei 

 

6.4 Stratégia együttműködési menetrendek (zöld és digitális átállást elősegítő célok 
és intézkedések, opcionálisan innovációs menetrend) 

 

6.4.1 Zöld átállás menetrend  
 

A városi zöld átállás megtervezésének első lépéseként elkészül a stratégia kidolgozásának 

menetrendje, mely megalapozza a későbbi zöld finanszírozási keretrendszer kialakítását. 

A jelenlegi zöld állapot  

Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése 



 

A zöld hálózatok és szolgáltatások térségi elterjesztése a következő évek feladata lesz 

Hódmezővásárhelyen. A város elkötelezett az éghajlatváltozáshoz való adaptáció folyamatában, az 

energia tárolás és termelés helyi rendszerének kialakítása azonban még nem került napirendre. A város 

elektromos energiaellátását az MVM biztosítja, a települést több légvezeték hálózat is érinti. 

2019. óta fél megawattos naperőmű működik a városban, amelyet az MVM Zöld Generáció Kft. 

létesített. Évi 6-700 ezer kilowattóra termelésére képes erőmű 250 átlagos magyar háztartás energia-

felhasználását biztosítja. Napelemes háztartási kiserőműveket telepítettek több intézmény és 

magántulajdonú építmény tetőszerkezetére. A dél-alföldi földrajzi környezet – a napsütéses órák 

számát tekintve – rendkívül alkalmas 500 kW-nál nem nagyobb naperőművek telepítésére. Ezen a 

területen komoly lehetőségek vannak a megújuló energiaforrások hasznosítása terén. 

A fosszilis alapú városi fűtési rendszer (többségében földgáz alapú) kiváltása elsősorban a geotermikus 
energiára támaszkodva valósulhat meg, napenergia kiegészítő használatával. Hódmezővásárhely 
kedvező helyzetben van a hévíz készlet, és feltárási lehetőségek szempontjából. A város alatti felső-
pannóniai rétegek 800-2500 m mélységi szintek között nagy mennyiségű 40-100 °C hőmérsékletű 
hévizet tartalmaznak. A geotermikus energia hasznosítása már 1954-ben megkezdődött, a strand és a 
kórház fűtési célú melegvíz ellátásával. Jelenleg 10 termálkút áll a város szolgálatában, amelyből 8 
termelő, 2 visszasajtoló célú. A kutak sótartalma a mélységgel arányosan növekszik, jellemzően 
nátrium-hidrogénkarbonátos vizek. A legnagyobb sótartalma a Kakasszéki kútnak van. A használati 
melegvíz ellátást a kis sótartalmú, a gyógyászati célokat a nagy sótartalmú vizek szolgálják. A kutak – a 
kakasszéki kút kivételével – a központi belterületen helyezkednek el. Itt találhatók azok az objektumok 
is, amelyek gazdaságosan bevonhatók a geotermikus energiahasznosításba (strand, kórház, városi 
intézmények, lakótelepek). Itt épültek ki a hőközpontok és fűtőművek is. 

A termál energiafelhasználással nagymennyiségű földgáz-megtakarítás érhető el. A gázenergia 

költsége közel kétszerese a geotermikus energia költségének. A város geotermikus energia tartalékai 

fokozatosan kimerülnek. Újabb fejlesztések esetén számítani kell további vízfeltárásra és a kutak 

számának növelésére. A Hódtermál Fejlesztési Program, a helyi geotermikus energia nagyberuházási 

koncepciója elkészült, a megújuló energetikai kapacitások fejlesztésére is önálló beruházási program 

készül, melynek első lépése az épületek felmérése. A geotermikus energia lehetőségeinek kihasználása 

érdekében új termálkörök kialakítása szükséges, emellett a mostani elöregedett hálózat modernizálása 

is fontos feladat. A kihasználási hatékonyság növelése, valamint a kivont hő visszatáplálása a cél.  

Biogáz erőmű működik a Maroslelei út mellett, a külterületen levő szeméttelep területén. A biogázok 

hasznosítására létesített gázmotoros kiserőmű 250 kW teljesítményű. 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

A legjelentősebb klímaváltozási hatást a napsütéses órák magas számából fakadóan növekvő hőség 

jelenti, mely az emberi egészséget és a zöldfelületeket is terheli. Az önkormányzat átfogó felmérést 

tervez, melyben azonosítja a megjelenő hőszigeteket, hogy azok hatásait enyhíteni tudja. A hőség 

erőteljes növekedése magas veszélyeztetettségi tényezőt jelent a mezőgazdaságra, a környezetre és 

diverzitásra, az egészségügyre, az energiaellátásra, a közlekedésre, valamint a vízgazdálkodásra, így 

hatásait mindegyik érintett ágazatban mérsékelni szükséges. A tram-train vonala mentén is jelentős 

problémát képez a hőség, ezért fontos feladat a hőszigetek kimérése. 

A vízi erőforrások fenntartható használata és védelme 

Egyesített csapadék és szennyvízrendszer van a belvárosban, a szétválasztás ott nem megoldott, a 

befogadóba mindenféle hasznosítás nélkül kerül a csapadékvíz, ami így lehetetlenné teszi a 

csapadékvíz öntözési célú használatát. A szennyvíztisztító telep fejlesztése napirenden van, a 



 

szétválasztás kérdését kezeli a város. A csapadékvíz hasznosítása két oldalról közelíthető meg, 

egyrészről elszállítható és tározókban gyűjthető, másrészről kiemelt figyelmet kell kapnia a 

csapadékvíz helyben tartásának, és a talajba történő szerves integrálásának, ami biztosítja a talaj 

nedvesen tartását, és klímaalkalmazkodási céllal zöld felületek megkötő képességének növelését. A 

talajmenedzsment fejlesztésével valósítható meg a csapadékvíz legoptimálisabb hasznosítása, hiszen 

a biomassza felveszi a lehulló csapadékot és természetes párolgás folyamata valósul meg. Összesen 

270 ha belterületi felületen biztosítható a talajnedvesítés, és ezáltal a hozzájárulás a megkötőképes 

felületek növeléséhez. A táji öntözés és táji víztárolás megerősítése szükséges annak érdekében, hogy 

a növényzet által lepárolt víz visszakerülhessen a kisvízkörbe. Megoldandó feladat a termőterületeken 

a szén légneművé válásának a mérése. 

A város területének (47 ezer ha) 90%-a agrár terület, melynek termőképessége eltérő besorolást 

képvisel. A 10 aranykorona érték alatti területek termőképessége elhanyagolható, ugyanakkor 

termelésből való kivonásukkal vízmegtartó területként funkcionálhatnak. 

Két öntözőrendszer van a városban, a Mindszent-Székkutasi (É-Ny) és a hódmezővásárhelyi (K-D), mely 

alacsony kihasználtsággal működik. Tisza vízkészletéből lehet vizet vételezni, a szivattyúk és a 

csatornák kapacitása nincs kihasználva. 

Veszélyforrásként jelentkezhetnek a város térségében működő állattartó telepek, amelyek – nem 

megfelelő hulladékkezeléssel – a környezetükben súlyos talaj-, illetve talaj, vagy felszíni vízszennyezést 

okozhatnak. 

A szennyezés megelőzése és csökkentése 

A levegő szálló-portartalma a természetföldrajzi adottságok miatt magas. Már napjainkban is súlyos 

egészségügyi problémákat okoz az allergén növények pollenszórása (pl. parlagfű), de ez a trend a 

klímaváltozás hatására növekedni fog.  

A várost érő zajterhelések három forrásból származhatnak, így a közlekedésből, az ipari 

tevékenységből, és egyéb szolgáltatásokból (pl.: szabadtéri rendezvények). Ezek közül – a mérések 

szerint is legjelentősebb a legelső, hiszen a városközponton átmenő két főút (45-ös és 47-es) forgalma 

erőteljes zajhatást jelent (nem beszélve a korábban említett levegőszennyezésről). Ezeknek a 

hatásoknak a csökkentése – forgalomszervezési eszközökkel már megkezdődött. 

Az ipari területek szennyező hatása korlátozott, az a szerencsés helyzet Hódmezővásárhelyen, hogy a 

kibocsátásért felelős ipari vállalatok a város déli területén koncentráltan helyezkednek el az Ipari Park 

területén, így a probléma helyben kezelhető a kibocsátást ellensúlyozását biztosító megkötő kapacitás 

fejlesztésével. 

  

A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása 

A város jelentős kiterjedésű zöldfelületekkel rendelkezik, amely ugyanakkor nem képez összefüggő 

rendszert. 

A külterület nagyrésze mezőgazdasági művelési terület, nagyüzemi gazdálkodással, melynek egyrészről 

magas a kibocsátási értéke, másrészről magas szintű a humusz vesztése. A zöldhulladék helyben 

történő hasznosítása és talajba való visszaforgatásának biztosítása hozzájárul a hatékony talaj 

menedzsmenthez, szemben a távoli komposztálókba történő elszállítással és kommunális hulladékkal 

történő keveredésével. Az intenzív termelés a szerves anyag erózióját eredményezi, melyet mezővédő 



 

erdősávok kialakításával lehet ellensúlyozni. Ha minden nagyobb termőtábla erdősávval való körül 

ültetése megvalósul, az akár 30-40-kal is növelheti az adott termőtalajok vízmegtartó képességét. 

A település erdősültsége messze elmaradva az országos átlagtól, alig éri el a 4 %-ot, az erdők 

mindössze, 4,8 %-át adják a termőterületnek. Az elmúlt öt évben az Önkormányzat összesen 54 ha új 

erdőt telepített (Batida, Erzsébet és Kútvölgy térségében), amelynek a nedvesen tartása, öntözése 

ugyanakkor nem megoldott, ezek részbeni kiszáradása várható. 

A zöldfelületi rendszer városszerkezeti és kondicionáló szempontból meghatározó elemei a Kásaerdő, 

mint parkerdő egybefüggő, nagy kiterjedésű területe, a városközponti zöldterületek (Kossuth tér, 

Hősök tere, Kodály Zoltán utca menti Európa-park, Népkert) és értékes fasorok (pl. Ady Endre utca). A 

zöldfelületi karaktert meghatározó sajátosságok a központi belterületen a széles, fásított zöldsávú 

utcahálózat, a város szegélyén lévő kertvárosias és falusias lakóterületek intenzív hasznosítású, fásított 

lakókertjei (Új-Kishomok, Öreg-Kishomok, egyéb belterületek: Batida, Szikáncs, Erzsébet, Kútvölgy), 

valamint a város-közeli intenzíven művelt kertes (gyümölcsös) mezőgazdasági területek.  

A külterületen a zöldfelületi karakter meghatározó elemei a Mártélyi hullámtér, a külterületi utakat, 

csatornákat, volt holtágakat kísérő fásítások, ligetes fás gyepterületek, a fásított tanyák és fásított 

mezőgazdasági üzemi területek és környezetük, a mozaikosan elhelyezkedő erdőterületek és nem 

utolsó sorban a szántóföldi művelt mezőgazdasági területek. 

A város körüli zöld gyűrű megvalósítása, illetve a belterületi zöld felületek klíma és rekreációs 

szempontokat is figyelembe vevő fejlesztése jelent fontos intézkedési területet a városnak. A fásítással 

fokozandó a biodiverzitás és nagyobb hangsúllyal kell megjelenniük az évelő növényeknek, illetve a 

cserjéknek is. 

A város jellegzetes energetikai, klímaalkalmazkodási kihívásai 

− Hőmérséklet emelkedése 

− Az állattenyésztés magas ÜHG kibocsátásának aránya 

− Talajviszonyok megváltozása, szárazság, szerves anyagok csökkenése  

− Levegőszennyezés (por, ATEV, Palé), korszerűtlen és környezetszennyező lakossági fűtés 
modernizálásának ösztönzése 

− Magas a régi építésű, rosszabb energiahatékonyságú lakóházak aránya 

− Elavult helyi autóbuszpark, elavulófélben lévő gépjárműállomány, tram-train részlegesen 
fosszilis üzeme 

− Külterületi szennyvízelvezetés hiányosságai 

− A települési csapadék-visszatartás alacsony mértéke  

− Zöldfelületek túlzott széttagoltsága, alacsony erdőborítottsági arány 
  

Az elmúlt 5-7 évben történt zöld, energetikai, klímaalkalmazkodást segítő intézkedések és 

beavatkozások: 

Elkészült Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Klímastratégiája a KEHOP 

támogatásával (KEHOP-1.2.1-18-Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 

erősítő szemléletformálás) 

 

Önkormányzati beruházások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése:  

- Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése, 600 000 000 Ft 



 

- Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István 
Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése, 460 000 000 Ft 

 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés: 

- Kerékpárút építése Hódmezővásárhely közigazgatási területén és forgalomcsillapított 
övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében, 875 999 367 Ft 

Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések  

- Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és 
belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a Régi – Kenyere-éri csatorna 
hidraulikai kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen, 999 999 984 Ft 

Zöld város kialakítása 

- Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás 
Hódmezővásárhelyen, 830 999 989 Ft 

 

Környezetvédelmi és Operatív Program keretében elnyert beruházások: 

Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével: 

Hódmezővásárhely-Újtemplomi Református Egyházközség  Soli Deo Gloria Konzorcium épületeinek 

energetikai felújítása, 300 000 000 Ft 

Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései: Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései 

a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalnál, 1 200 000 000 Ft 

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére 

- Csongrád-Csanád megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó, 
intézmény fotovoltaikus rendszerének bővítése, 132 570 730 Ft 
- A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal épületeinek napelemes rendszerrel 
történő fejlesztése, 131 047 000 Ft 
- Napelemes rendszer telepítése a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 
gondozásában lévő épületekre, 145 438 121 Ft 

Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó 

villamosenergia termelő rendszerek telepítésével: MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető 

Korlátolt Felelősségű Társaság,  Fotovoltaikus erőművek létesítése a DÉMÁSZ területén, 1 900 000 874 

Ft 

Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás 

infrastruktúrájának fejlesztése: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Egy fenntartható, 

természetkímélő tájhasznosítás újjáélesztése: a fokgazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek 

megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben, 200 000 000 Ft 

Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék 

vonatkozásában: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda NKft. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő rendszerre,979 999 990 Ft 

  

A városi zöld átállást meghatározó hatályban levő stratégiai és akciótervi dokumentumok, céljai, 

legfőbb vállalásai: 



 

Fenntartható energia és éghajlatváltozási akcióterv (SECAP) 

Hódmezővásárhely 2030-ig szóló fenntartható energia és éghajlatváltozási cselekvéseit alábbi 

jövőképre épül:  

Hódmezővásárhely egy környezettudatos város: felelősségteljesen gazdálkodik a természet által 

kapott és az emberek által alkotott értékekkel és azokat fenntarthatóan, tudatosan ápolja és fejleszti.  

Cél, hogy a környezet megóvása és fejlesztése a város adottságainak figyelembevételével és a 21. 

század globális kihívásainak megfelelően valósuljon meg. Kiemelten fontos ezért, hogy a városban és 

térségében tervezett beavatkozások és fejlesztések a civil és a gazdasági szféra részvételére építve 

összehangoltan, integrált módon, egymást erősítő hatásukat kihasználva történjenek annak 

érdekében, hogy a környezeti minőség, a komplexitás, a takarékosság és a közös felelősség legyenek a 

jövő városfejlesztésének meghatározó tényezői.  

A SECAP által meghatározott stratégiai célok: 

− Hódmezővásárhely 2030-ig 40%-os CO2 kibocsátás csökkentést vállal, mely 86338 t 
csökkentést jelent. 

− Hódmezővásárhely 2030-ig vállalja, hogy 40000 ha nagyságú területet fejleszt ellenállóvá a 
klímaváltozással és extrém időjárási hatásokkal szemben. 

  

Hódmezővásárhelyi Klímastratégia 2030-ig, kitekintéssel 2050-ig 

Klímavédelmi jövőkép  

A stratégia céljainak végrehajthatóságát segítheti, ha háromféle időtávban (rövid-közép- és hosszútáv) 

meghatározásra kerülnek azok a fő célkitűzések, amelyek mentén zajlik a végrehajtás. A város 

klímabarát jelmondata a következőképpen fogalmazható meg:  

„Együtt egy zöldebb város fenntartható jövője érdekében!” 

Rövid távú klímavédelmi jövőkép (2020-ig)  

Folytatódnak a megkezdett energiahatékonysági és megújuló energiás beruházások. A hagyományokra 

és az aktív civil részvételre építő együttgondolkodás révén pontosan körvonalazódnak azok a lépések, 

amelyeken keresztül a kitűzött középtávú klímacélok elérhetők. A lehetséges katasztrófahelyzetek 

kivédésére elkészülnek a szükséges protokollok. Az önkormányzat szervezetén belül kiformálódik az az 

intézményi háttér, amely menedzselni képes a helyi klímavédelmi intézkedéseket.  

Középtávú klímavédelmi jövőkép (2030-ig)  

2030-ban a biodiverzitást szem előtt tartó, integrált vízgazdálkodáson új, szárazságtűrő fajtákon és a 

hagyományos technológiákon nyugvó helyi mezőgazdaság, valamint a rá épülő egyéb ágazatok 

valamennyi korosztály számra élhető és a közösség hangját meghallgató várost tartanak fenn, ahol 

hulladék nem képződik, az üvegház gáz kibocsátás folyamatosan csökken a környezetbarát üzemek, 

épületek és zöld közlekedés jegyében. A zöldfelület-gazdálkodás kiterjedt, valamennyi városrészben 

biztosítva az élhető környezetet.  

Hosszú távú klímavédelmi jövőkép (2050-ig)  

A fenntartható város eléri a zéró kibocsátást, egy valamennyi magyar és európai kis-középváros 

számára modellértékű példát mutatva. Az energiafogyasztás 100%-át megújuló források adják. A „lassú 

város” életmódja és a hagyományok népességmegtartó ereje érvényesül. Az új, klímabarát 



 

technológiák fejlesztésére épülő, tudásalapú Hódmezővásárhely-Szeged euro-metropolisz közép-

európai jelentőségű agglomerálódó övezetté válik. 

Hódmezővásárhely specifikus dekarbonizációs és mitigációs céljai a következők:  

Ms-1 célkitűzés: A lakó- és középületek üzemeltetéséből származó ÜHG-kibocsátás (cc. 32200 t/év) 

csökkentése 2030-ig legalább 40%-kal 2018-hoz képest (19000 t/év)  

Ms-2 célkitűzés: A helyi közlekedésből, szállításból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2030-ig 

legalább 50%-kal 2018-hoz képest (5000 t/év)  

Ms-3 célkitűzés: Az erdőterületek növelése a szén-dioxid megkötő képesség javítása érdekében 2030-

ig 100 ha-ral (200 t/év)  

Ms-4 célkitűzés: Az ipari és szolgáltató szektor ÜHG kibocsátásának csökkentése 30%-kal 2030-ig 

(22000 t/év)  

Ms-5 célkitűzés: A keletkezett hulladék mennyiségének a csökkentése 2030-ig 50%-kal (1300 t/év) 

Adaptációs és felkészülési célkitűzések  

Hódmezővásárhely általános adaptációs célja: A különböző sérülékeny városi hatásviselőknek és 

ágazatoknak a klímaváltozással és az extrém időjárási hatásokkal szembeni alkalmazkodó-

képességének erősítése.  

As1 célkitűzés: A zöldfelületi rendszer fejlesztése az emberi-ökológiai szükségletek kielégítése 

érdekében  

As2 célkitűzés: A klímaváltozás, valamint az extrém időjárási események hatásaiból fakadó humán-

egészségügyi és infrastrukturális kockázatok csökkentése településfejlesztési-rendezési, hatósági és 

speciális műszaki-építészeti eszközökön keresztül 

A város átfogó szemléletformálási célja:  

SZá célkitűzés: Építve a hódmezővásárhelyi hagyományokra („vásárhelyiség”) a város valamennyi 

szereplője (szervezetek, intézmények, civilek, lakosság stb.) tájékoztatást kap a klímavédelmi 

lépésekről. Javaslataik meghallgatásra kerülnek, a legértékesebbeket díjazzák is. Valamennyi generáció 

a saját igényeinek megfelelő fórumon kap információt és hallathatja hangját.  

Sz1 célkitűzés: A klímatudatosság fokozása az önkormányzati képviselők, tisztviselők és az intézmények 

dolgozói körében, az érintettek 100%-ának elérése  

Sz2 célkitűzés: Az energiahatékonysági-mitigációs ismeretekre vonatkozó lakossági ismeretek 

növelése, a lakosság legalább 50%-ának elérése  

Sz3 célkitűzés: Az adaptációs ismeretek terjesztése a lakosság körében, legalább 50%-os elérés  

Sz4 célkitűzés: A legújabb klímatudatos technikai-műszaki fejlesztések terjesztése a város cégei között 

 

Célok megfogalmazása és rendszerezése 

Átfogó stratégiai cél: A város fenntartható és értékmegőrző fejlesztése zöld és digitális átállásának 

gazdasági bővülést támogató megvalósításával. 



 

Az FVS célrendszere nagy hangsúlyt fektet a klíma alkalmazkodásra, és a város zöld átállását 

horizontális célként vezeti végig. A város egyik fő stratégiai célja A város klímaalkalmazkodásának 

elősegítése karbonlábnyomának csökkentése révén, melyet további részcélok révén tud 

megvalósítani: 

R1: Zöld gazdaság arányának növelése, körforgásos gazdaságra történő átállás ösztönzése a város 

versenyképességének növelése érdekében  

R3: Fenntartható energiaellátás biztosítása a megújuló energia részarányának növelésével, fosszilis 

energiahordozók arányának fokozatos csökkentésével  

R4: Klímaváltozásra való rugalmas reagáló képesség erősítése városi környezet éghajlati változásokkal 

szemben ellenállóvá fejlesztésével 

R6: Karbonsemlegességre törekvő közlekedés-és közműfejlesztés 

  

A városi zöld átállás komplex célrendszere a városi karbonsemlegességi cél elérését szolgálja. A zöld 

átállás menetrend céljai a SECAP-ra épülve a CO2 kibocsátási érték csökkentését és a városi 

zöldfelületek klímaváltozással szembeni alkalmazkodóképességének erősítését, megkötő 

képességének növelését szolgálja. 

A városi zöld átállás menetrend célrendszere: 

− Az ÜHG kibocsátások 40%-os csökkentése – az otthonok, a munkahelyek és a közlekedés 
karbonkibocsátásának rendszerszerű csökkentésével 

− Klíma adaptáció és rezíliencia erősítése a városi épületek, létesítmények, infrastruktúra, 
beleértve a komplex zöldfelületi struktúrát, valamint a természetes környezet 
alkalmazkodóképességének erősítésével, 40.000 ha klíma alkalmazkodóvá tételével 

− Élhető város – egészséges emberek: a város lakóinak egészségmegőrzéséhez való hozzájárulás 
a kibocsátás és szennyezés csökkentés, a klímaadaptáció és szemléletformáló intézkedések 
révén 

− Klíma alkalmazkodó zöld gazdaság megerősítése: a gazdasági szektorral, az ipari és 
szolgáltatási szektor szereplőivel történő együttműködésben a vállalati szektor 
kibocsátásainak csökkentése 40%-kal 2030-ig, a körforgásos gazdaság lehetőségeinek 
kiaknázása, és zöld gazdaságot képviselő vállalkozások letelepedésének ösztönzése  

  

A SECAP-ban meghatározott értékek: a város összes ÜHG kibocsátása (2018) 215846 tCO2e volt, 

amelynek döntő részét az épületek, létesítmények és az ipar energiafogyasztása által generált 

kibocsátás adja (84%), a közlekedés 13%-t bocsát ki, egyéb 3% (mezőgazdaságot, erdőgazdálkodást, 

halászat).  Az ipari és a lakossági emisszió adja az összes ÜHG kibocsátás háromnegyedét (46% 

lakóépület, 28% ipar). 

A kibocsátás 77,4%-a fosszilis energiahordozók használatából ered, 22,6% pedig villamosenergia-

fogyasztásból. A fosszilis energiahordozók közül a legfőbb kibocsátók a földgáz-fogyasztás és a 

fatüzelés (ezek együttesen felelnek a városi emisszió 63,5%- ért) 

A város ÜHG kibocsátása összesen 851,5 GWh energia fogyasztásból származik. A villamos 

energiafogyasztás nagysága 134,3 GWh, a legnagyobb fogyasztónak a lakóépületek, a szolgáltatások 

és az ipar számítanak. 



 

A távhő összesen 33,8 GWh fogyasztást produkál a városban (az összes fogyasztás 4%-a), 95%-a 

geotermikus energiából származik, aminek a kibocsátási értéke nulla, a legkörnyezetkímélőbb 

energiaforrásnak számít a települési energiamixben. 

  

Klímaalkalmazkodás: 

Hódmezővásárhely az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése érdekében 2030-ra 40%-kal kívánja 

csökkenteni CO2 kibocsátási értékét. Az üvegházhatást okozó gázok legjelentősebb forrásai az 

épületek, az ipar és a közlekedés. A kibocsátási értékek nagy részéért nem közvetlenül az 

önkormányzat, hanem a lakosság, illetve a gazdasági szektor felelős, így a csökkentés is csupán 

együttműködés és közös cselekvés eredményeképpen valósítható meg. 

A karbonsemlegesség azt jelenti, hogy az üvegházhatást okozó gázkibocsátás megegyezik vagy 

alacsonyabb, mint a város területén megkötött üvegházhatású gázok hosszú távon, amikor a 

kibocsátás és a szén-dioxid-nyelők egyensúlyban vannak, a nettó kibocsátás nulla.  

A klímaváltozással és extrém időjárási hatásokkal szemben ellenállóvá fejlesztett területek 2030-ra 

legalább 40 000 hektárt fognak kitenni, ami a település teljes területének 81%-a. A 2020-ban elfogadott 

Településrendezési Terv adatai alapján ez magába foglalja az összes települési zöldterületet, 

zöldfelületet, erdőterületet, vízgazdálkodási területet, természetvédelmi területet, valamint a 

mezőgazdasági területek 80%-át, összességében a belterületek 57%-át, a külterületek 80%-át. Ez a 

beépített és beépítetlen területek ellenállóvá fejlesztését is jelenti, részének tekinthetőek a megújuló 

energetikai beruházásokkal korszerűsített építmények alapterületei is. A bázisév 2014 (Secap alapján). 

A CO2 kibocsátás csökkentés kétféleképpen valósítható meg:  

1. A hőtermeléshez szükséges energiafelhasználás hatékonyságának növelésével, illetve a hőtermelés 

és a hő továbbítás során képződő veszteségek csökkentésével,  

2. A CO2 kibocsátással járó energiahordozók CO2 semleges megújuló energiahordozókkal történő 

kiváltásával.  

A kibocsátások csökkentésének ösztönzése és szabályozása többféle módon történhet: 

− a vállalatokkal az ipari és szolgáltatószektorral való együttműködés révén 

− átfogó mérési rendszerek és monitoring rendszerek kialakításával 

− pilot programok, projektek megvalósításával, tesztelési platformok működtetésével, melyek 
új alacsony kibocsátású megoldásokat vizsgálnak 

− a korszerű talajmenedzsment és táji öntözés és víztárolás módszerének adaptációjával 

− a forgalomtervezés révén, a lassú város koncepciójának ösztönzésével, a kerékpározás és a 
gyaloglás feltételeinek megteremtésével 

− az építkezések irányításával 

− a tömegközlekedés ösztönzésével 

− az alacsony kibocsátású járművek támogatásával 

− beszerzések és beruházások révén. 
 (-80 %) 

A zöld fejlesztések beavatkozási területeinek meghatározása 

Prioritások 

A stratégiai célok érdekében meghatározott prioritási területek: 



 

− Épületállomány 

− Megújuló energia 

− Közlekedés 

− Zöldfelület és természetalapú megoldások 

− Felelős fogyasztói magatartás 
  

1. Épületállomány 
A hódmezővásárhelyi ingatlanok átlagos életkora magas, vagyis építésük során az éghajlatváltozás és 

az energiával kapcsolatos megfontolások kevésbé voltak prioritások, mint ma. Az épületek 

energiateljesítményét jelentősen növelni kell a kitűzött célok eléréséhez. Az önkormányzat saját 

tulajdonú ingatlanjain folyamatos energiahatékonysági beavatkozásokat végez, jelentősen növelve a 

hatékonysági mutatókat. A városban jelenleg alacsony a lakóépületek utólagos energetikai 

korszerűsítése, melynek oka a finanszírozáshoz való alacsony hozzáférés. Az önkormányzat a lakosság 

számára történő információ átadás, szemléletformáló workshopok és pályázati lehetőségek 

elérhetőségéről szóló tájékoztatóval tud hozzájárulni a magántulajdonú lakóépületek megújításához. 

Az épületek energiahatékonysági és megújuló energia beruházásokat tartalmazó elemek 

kombinációjával újíthatók fel a legnagyobb energia fogyasztási csökkentés elérését célozva, 

kondenzációs kazán, termosztatikus szelepek beépítése, szabályozható fűtés kialakítása, homlokzati 

hőszigetelés, tetőszigetelés, pincefödém szigetelés, nyílászáró csere, megújuló energia - fűtés 

(geotermikus fűtési rendszer több épület bekapcsolásával, hőszivattyú, biomassza kazán),  - villamos 

energia (napelem), - használati melegvíz (napkollektor) bevezetésével, demonstrációs alacsony/zéró 

kibocsátású épületek megvalósításával. 

A teljes hódmezővásárhelyi épületállomány felmérése szükséges energiafogyasztási szempontból, 

amely lehetőséget ad arra, hogy elsőként azoknak az épületeknek a felújítására kerüljön sor, ahol a 

legmagasabb a fajlagos energiafogyasztással és magas fajlagos energiafogyasztás csökkentési 

potenciál. Az épületek felújításán kívül az épületek energiatudatos használatával is jelentős energia-

megtakarítást lehet elérni.  

Hódmezővásárhely folytatja az épületenergetikai beruházásokat együttműködésben a lakossággal, 

ipari, szolgáltató szektorral. 

  

2. Megújuló energia 

Hódmezővásárhely a geotermikus energia és napenergia felhasználásra építve tudja megújuló energia 

forrását növelni, és a gázfűtés, valamint egyéni tüzelési megoldások kiküszöbölését megoldani, a 

villamos energiát megújuló energia forrásól biztosítani. 

A gázfogyasztási igény a geotermikus energia további hasznosításával, újabb termálkörök kiépítésével 

csökkenthető. A termálenergia jelenleg már biztosítja a termálstrand, valamint a belváros fűtésébe 

történő bekapcsolást, a Távhő 95%-t a termálenergia biztosítja. Ugyanakkor jelentős az elszivárgó 

vízmennyiség, és a jelenlegi kutak kapacitása teljesen kihasznált, így új termálkörök kijelölésével 

biztosítható a geotermikus energia szélesebb körű felhasználása. Ennek érdekében a város kidolgozta 

a geotermikus energia hasznosításra vonatkozó komplex programját, mely integrált csővezeték hálózat 

kiépítésére és meglévő felújítására, termálkutak felújítására és újak létrehozására, integrált vezérlési 

rendszer létrehozására, a helyi gyógyfürdő kifolyó melegvizének hasznosítására tesz javaslatot. A 

középületek esetében hőszigetelés és fűtési, szellőzési és légkondicionálási rendszerek megújítása, a 

lakóépületek esetében fotovoltaikus vízmelegítő és villamosenergia rendszerek telepítése, kapcsolódó 



 

szigetelési, szellőzési, fűtési és légkondicionálási rendszerek korszerűsítése valósul meg. A fejlesztés 

része a helyi biomassza hasznosítási rendszer biomassza erőművel, a távfűtés korszerűsítése a 

kazánházak felújításával, távfűtéshez kapcsolódó HVAC (szigetelés, fűtés, szellőzés és 

légkondicionálás) rendszerek felújításával és korszerűsítésével az épületeken belül, fogyasztói oldalon. 

A városon belül előállított saját megújuló energia a köz és lakóépületeken elhelyezett napelemekből 

származik. A magántulajdonban levő napelemekből származó megújuló energia mennyiségről a 

városnak nincsen információja, ennek felmérése szükséges. A napelemes (PV) panelekből előállított 

mennyiség jelentős növelésére van lehetőség. 

A város teljes energia ellátása biztosítható 2050-ig megújuló forrásból a geotermikus és napenergiára 

támaszkodva. Ehhez szükséges előkészíteni az energiatermelés, ellátás koncepcióját, és 

energiaközösségek kialakítását. 

  

3. Közlekedés 

Hódmezővásárhely jellemzően kerékpáros város. A kerékpárutak a város jelentős részén kialakítottak, 

a hiányzó elemek pótlása a jövő feladata (kerékpárút építés, útvonalak kijelölése, egyirányú utcák 

kerékpárosok számára történő megnyitása, kerékpártárolók építése). A környező településekkel való 

összeköttetések kialakítása is tervezendő, a kerékpár-bérlési rendszer kialakításának lépéseit is 

vizsgálja a város. 

A közlekedés által kibocsátott üvegházhatású gáz mennyiség csökkentésének az egyik eszköze lehet, 

ha az egyéni motorizált közlekedést közösségi járművekre tereljük. Jelenleg a hódmezővásárhelyi 

közösségi közlekedés nem elég sűrű, illetve a meglévő járatokat sem használja a lakosság kellő 

intenzitással. Az intézkedés elemei lehetnek forgalomszervezési lépések, a járműpark és a kiszolgáló 

infrastruktúra (töltők, megállók) korszerűsítése – lehetőség szerint elektromos vagy hibrid buszok 

beszerzése, valamint ennek részeként kezelendő a tram-train elindulása, mely külterületen dízel 

üzemet használ, egyrészt biztosítva az átszállásmentes, rövid menetidejű közlekedést a két megyei 

jogú város között. Környezeti szempontból azonban fontos a dízelüzemmód kiváltása, és a tram-train 

vonalán történő fásítás megoldása, ezzel oldva a keletkező hősziget hatásokat. Ezeknek az eszközöknek 

a használatát erősítheti az ingyenes helyi tömegközlekedés bevezetése. 

Az alternatív hajtásláncú járművek (hibrid és elektromos személygépkocsik, kerékpárok, rollerek) 

elterjedése egyre gyorsabb. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik a gyorstöltésre is 

alkalmas e-töltő oszlopok telepítésére. Lehetőség szerint érdemes volna az ilyen kapacitások mellé 

napelemes rendszereket telepíteni. 

A vasúti közlekedés viszonylatai sem menetidőben, sem kényelemben nem felelnek meg a ma 

elvárható színvonalnak. További kedvezőtlen adottság az intermodális kapcsolatok hiánya.  

A város keleti részén lévő iparterület üzemeinek egy része MÁV vagy magántulajdonú iparvágánnyal 

rendelkezik, amelyeknek kihasználtságát észszerűen növelve csökkenthető lenne a városi közutakat és 

a megépült elkerülő utakat terhelő nehéz teherforgalom.  

  

4. Zöld infrastruktúra és természetalapú megoldások 

Zöldfelületek jelentősége többrétű, mitigációs szempontból a levegőminőség javításában vesznek 

részt, megkötik a szén-dioxidot, adaptációs szempontból pedig a városi hősziget hatását csökkentik. 

Attól függően, hogy mekkora a kiterjedésük, befolyásolják a környezetük mikro- és mezoklímáját. Ezen 



 

felül heves esőzések esetén, jelentősen nagyobb mennyiségű csapadékot képes elnyelni, mint a 

burkolt felületek. A parkok, kertek, fasorok és a város zöld infrastruktúrájának egyéb elemei alapvető 

szerepet játszanak abban, hogy Hódmezővásárhely elérje az éghajlatváltozással kapcsolatos 

célkitűzéseit. Ez mind Hódmezővásárhely változó éghajlathoz való alkalmazkodását (hőstressz 

kezelésének segítésével), mind pedig a CO2-kibocsátás csökkentését (ahhoz, hogy a szén-dioxid-

kibocsátásunk a szén-dioxid-kibocsátáson belül maradjon, földjeinknek nettó szén-dioxid-elvonóvá kell 

válniuk) jelenti. Ugyanakkor számtalan egyéb előnyt is biztosít, mint például az egészség javítását, a 

biológiai sokféleség növelését, a munkahelyek támogatását, vonzó városrészek létrehozását. 

Ennek érdekében szükséges egy komplex zöldfelületi rendszer fejlesztése, melynek első lépése a teljes 

várost lefedő zöldfelületi koncepció kialakítása a zöldfelület komplex, rekreációs, közösségi, 

vízmegtartó és kibocsátás megkötő képességének figyelembe vételével. Erre alapozva jelölhetőek ki a 

zöldfelületi akcióterületek. A zöldfelületi rendszer felmérésének alapját egy térinformatikai rendszer 

kialakítása jelenti, mely jelenleg csak a külterületre áll rendelkezésre, belterület kiterjesztése 

szükséges. Ez alapozza meg a zöldfelületi kataszter kialakítását. A fásítások, növényzetültetések során 

fontos a biodiverzitás fokozása, fák ültetése megkötő képesség figyelembevételével, évelő növények 

arányának növelése, cserjezóna kialakítása. Fontos fejlesztési irány a táji öntözés, táji víztárolás 

rendszerének kialakítása, részben záportározóban, nagyobb részt növényzetben való tárolással. 

talajmenedzsment, csapadékvíz összegyűjtése, mederbe terelése, erdők öntözése. A zöldhulladék 

helyben történő hasznosítása, talajba való visszajuttatása, humuszgazdálkodás jelentősen hozzájárul a 

talaj és a növényzet vízmegtartó képességének erősödéséhez, és ezáltal karbon 

megkötőképességéhez.  

A külterületi zöldfelületek elemeinek összekötése, összefüggő zöld gyűrűvé fejlesztése, a fehér 

foltokon klímaerdők, fasorok, mezővédő erdősávok telepítése jelentkezik beavatkozási irányként. 

Ennek részét képezi a beépített területeket a Tiszával és holt-ágaival összekötő erdősáv kialakítása. A 

klímaalkalmazkodás érdekében szükséges a hőség zónák azonosítása és kezelése. Szükséges 

beavatkozási irány a felszíni és felszín alatti vízkészletek és a termálvizek szintjének monitorozása, 

védelme, egyesített csapadék és szennyvízrendszer szétválasztása, levegőminőség monitorozása, 

vállalkozások környezeti hatásainak felmérése, záportározó kialakítása Kakasszéki csatorna mentén, 

öntözőrendszerek kapacitásainak a kihasználása. 

Lakossági zöldfelület fejlesztés érdekében szemléletformáló workshopok – házi kerti komposztálás, 

zöldfelület vízmegtartó képességének növelése, vízkörforgás bemutatása, lakossági, civil projektek 

támogatása szükséges. 

Hódmezővásárhely jellemzően mezőgazdasági város, magas színvonalú gabona-, iparinövény- és 

takarmánytermesztéssel, s ez utóbbira alapozott állattenyésztéssel. A mezőgazdaság és állattenyésztés 

jelentős kibocsátó, fosszilis tüzelőanyagok hajtják a gépeket, a szállítást, a csomagolást és az 

élelmiszereik feldolgozását. A vegyi műtrágyák és a tenyésztett állatok jelentősen hozzájárulnak az 

üvegházhatású gázok kibocsátásához. Egyik beavatkozási irány mezővédő erdősávok kialakításának 

koncepciója és megvalósítása, a külterületi gyenge termőképességű földterületek besorolásának 

módosítása, vízmegtartó terület funkció kialakítása, humuszvesztés megállítása, másik irány 

hatékonyabb szénmegkötéssel járó mezőgazdasági művelési módok bevezetése. 

  

5. Felelős fogyasztói magatartás 
Az élelmiszerrendszer jelentős kibocsátó, de képes arra, hogy szénforrásból szén-dioxid-nyelővé váljon, 

a szén-dioxid megkötésére a termékenység, a talaj egészségének, a vízkészletnek és végső soron az 

élelmezésbiztonságnak a növelése érdekében. A mezőgazdasági termelés, az élelmiszer-előkészítés, az 



 

élelmiszerfogyasztás és a pazarlás terén jelentős változásokra van szükség, amelyekhez egyéni, családi, 

közösségi és városi szintű pozitív intézkedések társulnak. Úgy kell termeszteni, vásárolni, eladni, hogy 

az egészséges és környezeti szempontból fenntartható módon támogassa a helyi gazdaságot. 

Ez magában foglalja a következőket: 

− Kevesebb élelmiszert pazaroljunk el, mind egyénileg, mind a kereskedelemben. 

− Vásároljunk szezonális, helyi termékeket; ideális esetben biotermékeket, fenntarthatóbb 
gazdaságokból származó termékeket 

− Kerüljük a feldolgozott élelmiszereket, vásároljunk friss vagy minimálisan feldolgozott 
élelmiszereket. 

− Ha húst vagy más állati eredetű terméket választ, vásároljon jobb minőséget. A biotermékek, 
a szabad tartás, a szabad tartás vagy a legeltetéses tartás mind annak a jelei, hogy az állati 
termékek fenntarthatóbb forrásból származnak, jobb minőségűek és egészségesebbek 
lesznek. 

− Termeljünk saját magunknak, segítsünk közösségi termesztési projekteket 

− Vásároljunk/eladjunk olyan élelmiszereket, amelyeknek minimális a csomagolása, így 
elkerüljük az egyszer használatos műanyagokat. 

  

Bár lehet, hogy Hódmezővásárhely határain kívül gyártják és ártalmatlanítják őket, felelősséggel 

tartozunk a megvásárolt és kidobott dolgok szénlábnyomáért. Ezek a "fogyasztásalapú" vagy 

"közvetett" kibocsátásként is ismert kibocsátások jelentős tételt képviselnek. 

− Kevesebbet kell vásárolnunk: mielőtt megvásárolnánk dolgokat, mint polgároknak és mint 
szervezeteknek, fel kell tennünk magunknak a kérdést: "Tényleg szükségem van erre?". 

− Vásároljunk jobbat: ha új termékre, anyagra vagy szolgáltatásra van szükségünk, akkor azokat 
kell kiválasztanunk, amelyek a legalacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással és egyéb pozitív 
környezeti és társadalmi jellemzőkkel rendelkeznek. Ez jelentheti a korábban használt áruk 
újrafelhasználását vagy újrahasznosítását is. 

− Helyi vállalkozások: A zöldebb termékek iránti kereslet növelése mellett a kínálatot is 
növelnünk kell. Ez azt jelenti, hogy támogatni kell az olyan helyi vállalkozások növekedését, 
amelyek újrafelhasználható, újrahasznosított, újrahasznosított és bérbe adott termékeket és 
anyagokat kínálnak. 

− Javítás: a termékek élettartamának meghosszabbítása, upcycling műhelyek támogatása. 

− Újrahasznosítás: amikor egy termék vagy anyag végül eléri jelenlegi élettartama végét, 
gondoskodnunk kell az újrahasznosításáról. 

  

Beavatkozások 

Taxonómia cél Éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás 

Beavatkozás/ projekt Kása- erdő turisztikai jellegű fejlesztése  

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  ötlet 

  

Taxonómia cél Éghajlati hatások mérséklése 

Beavatkozás/ projekt Digitális utastájékoztatási rendszer létrehozása 

a helyi tömegközlekedésben 



 

Környezeti hatás semleges 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

  

Taxonómia cél Éghajlati hatások mérséklése 

Beavatkozás/ projekt Hibrid/elektromos buszok beszerzése és az 

üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra 

kialakítása 

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

igen 

Előkészítettség állapota  koncepcióterv 

  

Taxonómia cél Éghajlati hatások mérséklése 

Beavatkozás/ projekt Komplex épületenergetikai fejlesztési program 

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

igen 

Előkészítettség állapota  Gimnáziumok, Technikumok, Cseresnyés 

Kollégium esetében kiviteli terv, többi esetben 

nincs előkészítve 

   

Taxonómia cél Éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás 

Beavatkozás/ projekt A zöldfelületi rendszer és kezelési módszereinek 

komplex, klímaadaptív fejlesztése 

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

  

Taxonómia cél Éghajlati hatások mérséklése 

Beavatkozás/ projekt Integrált megújuló energetikai program a 

geotermikus fűtési rendszerek 

korszerűsítésével, fejlesztésével 

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

igen 

Előkészítettség állapota  koncepcióterv 

  

Taxonómia cél Éghajlati hatások mérséklése 

Beavatkozás/ projekt Naperőműpark létesítése 

Környezeti hatás semleges 



 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

igen 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

  

Taxonómia cél a vízi erőforrások fenntartható használata és 
védelme 

Beavatkozás/ projekt Szennyvíztisztító telep fejlesztése és 

kapacitásbővítése 

Környezeti hatás semleges 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  közbeszerzés folyamatban 

  

Taxonómia cél Éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás 

Beavatkozás/ projekt Véderdő újra telepítése szennyvíztisztító és 

vasút között 

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

  

Taxonómia cél Éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás 

Beavatkozás/ projekt Hódi Pál utcai zöldsáv felújítása 

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

  

Taxonómia cél Éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás 

Beavatkozás/ projekt Körtvélyesi-holtág rehabilitációja, ökopark, 

tanösvény és lovastúra kialakítása céljából 

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

  

Taxonómia cél Éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás 

Beavatkozás/ projekt Kertvárosi lakótelep zöldfelületeinek megújítása 

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

   



 

Taxonómia cél Biodiverzitás megőrzése 

Beavatkozás/ projekt Damjanich u.-i egészségpark létrehozása 

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

  

Taxonómia cél Biodiverzitás megőrzése 

Beavatkozás/ projekt Mester u.-i egészségpark létrehozása 

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

  

Taxonómia cél Biodiverzitás megőrzése 

Beavatkozás/ projekt Széchényí téri egészségpark létrehozása 

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

  

Taxonómia cél Éghajlati hatások mérséklése 

Beavatkozás/ projekt Németh László városi könyvtár energetikai 

korszerűsítése 

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  tervezési program előkészítése 

  

Taxonómia cél a vízi erőforrások fenntartható használata és 
védelme 

Beavatkozás/ projekt Csapadékvíz elvezető nyílt árkok felújítása 

Susáni és Béketelepi városrészen, Hódtói kis 

tiszai csatorna bélése, szivattyútelep felújítása 

Környezeti hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

  

A zöld átállás kidolgozásának szervezeti kérdései és ütemezése 

A zöld átállás rendszerszintű feladat, mely az érintett szereplők széleskörű egyeztetésére épül. Annak 

érdekében, hogy a beavatkozási irányok, egyedi projektek rendszerbe szerveződve járulhassanak hozzá 



 

a nettó zéró karbonkibocsátási cél eléréséhez, a klímaalkalmazkodási célok megvalósításához, számos 

megalapozó, előkészítő tevékenység szükséges: 

− Karbonkibocsátási leltár szektoronként 

− Zöldkataszter, tetőkataszter 

− Megkötési kapacitás felmérés és monitorozás 

− Körforgásos gazdaság kapacitás felmérés, hulladékhő hasznosítási lehetőség 

− zöld átállást támogató projektcsatorna generálás és működtetés 

− az energia tárolás és termelés helyi rendszerének kialakítása 

− városi, városrészi energiatervek tervezésének támogatása  

− CO2 mérési módszertan elkészítése és pilotolása a városra 

− Intelligens létesítményüzemeltetési rendszer bevezetése (energiafogyasztás, adatelemzés), 
energiagazdálkodási nyilvántartási rendszer fejlesztése okosmérő rendszerrel 

− Információ átadás, szemléletformálás, edukáció a települési zöld átállás támogatása 
érdekében 

− Épületenergetikai kataszter létrehozása, épületek energia auditja 

− GreenCity ingatlan-minőségbiztosítási rendszer fejlesztése és bevezetése 

− vállalati beruházási szándékok egyeztetése Gazdaságfejlesztési Egyesület bevonásával 

− Ipari hulladékhő felmérése és visszatáplálásának ösztönzése 
  

Városi közbeszerzések 

Az önkormányzatnak közvetlenül lehetősége van a kibocsátás csökkentésére a beszerzései során, 

melyek lehetnek építőanyagok, élelmiszeripari szolgáltatások és IKT-berendezések. Fenntartható 

beszerzések révén az energia- és anyagfogyasztás és a negatív környezeti hatások csökkenthetőek a 

termék, szolgáltatás, illetve épület teljes életciklusa során. A városnak meg kell határoznia a 

beszerzéseket, amelyek a kibocsátás szempontjából jelentősek, és kidolgozni a kibocsátási 

számításokat, az életciklusra vonatkozó modelleket és az éghajlati hatások értékelését.  

  

Annak érdekében, hogy a prioritási területeken történő beavatkozások révén a zöld átállás 

megvalósulhasson, szükséges 

− az Önkormányzatnál felelősségi kör delegálása 

− a kommunikáció és elkötelezettség 

− a koordináció, monitoring és értékelés 

− a klímavédelmi munka. 
   

A zöld átállás menetrend és a városi zöld keretrendszer kidolgozásáért felelős szervezeti rendszer 

létrehozása:  

A legfontosabb döntéseket a klímavédelemben is a Közgyűlés hozza, a Pénzügyi-Gazdasági, 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság döntéselőkészítő szerepe mellett. A végrehajtásért a 

Polgármesteri Hivatal felel, mivel a klímavédelem egy interdiszciplináris terület, ezért ezen belül is több 

egység, illetve iroda együttes munkájára van szükség. A hivatalon belül a Kabinet Iroda a fő felelős, de 

bekapcsolódik a munkába a Jogi Iroda, a Lakosságszolgálati Iroda, a Közgazdasági Iroda, és a 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda is. A koordináció egy ilyen szakterületen elsődleges 

fontosságú, ezért az irodák közötti együttműködés optimalizálására egy ún. klíma menedzser 



 

kinevezése szükséges a Kabinetben és egy általa koordinált klímavédelmi csoport működtetése 

szükséges.  

Bevonandó érintetti kör: 

- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Iroda 

- Volánbusz Zrt. 
- Hódmezővásárhelyi Ifjúsági Önkormányzat 
- Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 
- ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség 
- Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
- Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Dékáni Hivatala 
- Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 
- Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hódmezővásárhelyi Képviseleti Iroda 
- Országos Klímareferens Hálózat 
- Alföldvíz Zrt. 
- Hódmezővásárhelyi Gazdaságfejlesztési Egyesület 

 

A lakossági javaslatok összegyűjtése fontos feladat a klímapolitika végrehajtásához. A zöld átállás 

munkacsoporthoz kapcsolódóan szükséges biztosítani a lakossági és civil bevonásokat, vélemények 

becsatornázását, és egyúttal figyelmet fordítani a tudományos és technológiai fejlődésre is. Ezen 

keresztül inspirálja az embereket és cégeket az ötletek megvalósítására. A szervezet működtetésében 

az önkormányzat mellett a felsőoktatás és a gazdasági szereplők, valamint a civil szervezetek is részt 

vesznek.  

A cselekvési terv sikeréhez szükséges az aktív és folyamatosan nyomonkövetés. A zöld átállás 

menetrend egy első lépése Hódmezővásárhely energetikai átállásának, így a folyamatos iterálás révén 

fejlődik, és alakul ki a város végső koncepciója. A város egy munkacsoportot működtet annak 

érdekében, hogy a környezetvédelmi célok megvalósítását támogassák, irányítsák, és folyamatosan 

tájékoztassák a városvezetést a kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos munkáról.  

A munkacsoport éves áttekintést ad a városfejlesztési program előrehaladásáról, a megvalósított és 

tervezett intézkedésekről. A folyamat az érintettek bevonására épül, így széleskörű részvétellel zajlik. 

 

A zöld finanszírozási keretrendszer kialakítása érdekében szükséges előkészítő lépések 2022-2024 

során: 

Felmérések: 

A teljes hódmezővásárhelyi épületállomány felmérése szükséges energiafogyasztási szempontból, 

melynek részeként meghatározásra kerül, a jelenlegi épületállomány mely részei bontandók és új 

építéssel kiváltandók, a lakótelepi ingatlanok energiahatékonysági felújításának mekkora része a város 

előtt álló feladat, az önkormányzati és közszféra tulajdonú ingatlanállományon hol szükséges még 

energiahatékonysági felújítás, milyen sztenderdek várhatóak el. Kihasználatlan és alulhasznosított 

ingatlanok felmérése, mind önkormányzati, mind egyéb tulajdon vonatkozásában, és hasznosítási 

koncepció kidolgozása. Új építésekre meghatározható sztenderdek köre. 

Együttműködés az iparral és a szolgáltatószektorral, átfogó felmérés végzése a gazdasági szereplők 

körében: 



 

- ipari és szolgáltatói ingatlanvagyon energiafogyasztási jellemzői, energiahatékonysági mutatói 

- bevont megújuló energia nagysága és módja, további zöld energiafelhasználási célok, saját 

felhasználású megújuló energia mértéke (napelempark, hulladékhő újrahasznosítás, 

biogázerőmű, stb.) 

- a gazdasági szereplők által vállalt karbonkibocsátási célok, további környezetvédelmi célok 

- körforgásos gazdaság jelenléte a gazdasági szereplő tevékenységében, hulladék 

újrahasznosítás mértéke 

 

Megújuló energia: 

A város teljes energia ellátása biztosítható 2050-ig megújuló forrásból a geotermikus és napenergiára 

támaszkodva. Ehhez szükséges előkészíteni az energiatermelés, ellátás koncepcióját, és 

energiaközösségek kialakításának koncepcióját modell projekt megvalósításával. 

A város jövőbeni energiaellátási koncepciójának kidolgozása: a geotermikus energiaellátás lehetőségei, 

a napenergia használat jelenlegi mértéke és jövőbeni lehetőségei, ehhez kapcsolódóan városi 

tetőkataszter elkészítése, és a lakossági, önkormányzati és vállalati megújuló energiatermelés és 

fogyasztás nyilvántartása. Energiatermelés és tárolás lehetőségeinek felmérése, koncepció kialakítása. 

Kiegészítő megújuló források helyi alkalmazása, ld. további biogáz és biomassza erőművek telepítése, 

lakossági és vállalati biogáz erőművek alkalmazása. Lakossági fatüzelés mértékének felmérése, 

kiváltási lehetőségének vizsgálata 

Slow város koncepciójának folytatása, melynek részét képezi a közlekedés zöldítésének és 

újraszervezésének koncepciója, valamint a városi zöldfelületi rendszer egységes koncepciója: 

- Akcióterv kidolgozása a város egészére kiterjedő alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési 

megoldásokra, a 15 perces város koncepciójára, melynek részét képezik alacsony forgalmú 

területek, valamint helyi kerékpáros és gyalogos infrastruktúra-terv, amely minden iskolát és 

parkot összeköt. Ennek részét képezi, hogyan valósítható meg a személygépkocsik eltávolítása 

a városközpontból, a város érzékeny részeiből. A tömegközlekedés karboncsökkentési terve. 

- Zöldfelületi rendszer átfogó felmérése: a teljes várost lefedő zöldfelületi koncepció kialakítása 

a zöldfelület komplex, rekreációs, közösségi, vízmegtartó és kibocsátás megkötő képességének 

figyelembevételével. Térinformatika alapú zöldfelületi és fakataszter fejlesztése és 

fenntartása, táji víztárolás rendszerének kialakítása. Hőség zónák azonosítása és kezelési terve. 

Talajmenedzsment intézkedések azonosítása. Mezőgazdaság klímaadaptációjának 

lehetőségei. 

 

A fenti felmérésekre alapozva részletes karbonsemlegességi akcióterv kidolgozása: éves 

adatfrissítéssel karbonkibocsátási leltár alkalmazása, mely részletes ütemtervet dolgoz ki az egyes 

szektorokra vonatkozó karboncsökkentési célok megvalósítására. A karbonkibocsátási leltár részletezi 

az adott szektor kibocsátási értékét, melyek a legnagyobb kibocsátási tételek, mely tételek 

csökkenthetőek, mely tételek nem csökkenthetőek és ezért kompenzációs intézkedések 

alkalmazandóak:  

- A lakó- és középületek üzemeltetéséből származó ÜHG-kibocsátás 40%-kal történő 
csökkentése  

- A helyi közlekedésből, szállításból származó ÜHG-kibocsátás 50%-kal törtnő csökkentése  
- Az ipari és szolgáltató szektor ÜHG kibocsátásának 30%-kal történő csökkentése  

 
Zöld közbeszerzési politika és útmutató kidolgozása 



 

 

 

  



 

6.4.2 Digitális átállás menetrend 
 

A városi zöld átállás megtervezésének első lépéseként elkészül a stratégia kidolgozásának 

menetrendje, mely megalapozza a későbbi zöld finanszírozási keretrendszer kialakítását  

A digitalizáció jelenlegi állapota 

A meglévő digitális hálózat jellemzői 

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (HVSZ Zrt.) több tíz kilométernyi optikai kábellel 

rendelkezik a városban. A város kezében lévő optikai hálózat bővítésének egyik előnye az lenne, hogy 

a város kevésbé lenne kitett a piaci verseny árváltozásainak. A városban a multinacionális vállalatok 

(Telekom, Vodafone) kezében lévő optikai kábelek igénybevétele magas, és várhatóan egyre emelkedő 

bérleti díjak ellenében lesz csak lehetséges a hozzáférés. A legnagyobb optikai hálózattal a Telekom 

rendelkezik, ezt követően a HVSZ Zrt. Jelen van a városban továbbá a DIGI és a Vodafone is, azonban 

ezek hálózatai kevésbé jelentősek, elsősorban az optikai gerinchálózat mentén érhetőek el. A HVSZ Zrt. 

mint internetszolgáltató, aligha tudná felvenni a versenyt a Telekommal, azonban a nagyobb hálózat a 

megkönnyítené a város működtetését. A jelenlegi hálózat a bővítés mellett felújításra szorul. A 

fejlesztéseknek sokszor az elavuló technológia korlátjai szabnak határt. Ez nem csak az optikai kábelek 

esetében mondható el, hanem a szerverállomány és egyes szoftverek esetében is. Problémát jelent, 

hogy az önkormányzati cégek nem pályázhatnak a hálózat bővítésére vonatkozó támogatásokra. 

Összességében elmondható, hogy a város tulajdonában lévő optikai hálózat stratégiai jelentőségű a 

digitalizáció elterjesztésében. 

A digitalizáció egyéb tényezői a városban 

A közműhálózat működtetésének hatékonyabbá tételére léteznek olyan informatikai megoldások, 

amelyeket érdemes lenne fejleszteni. Ilyenek például a digitális vezérlőegységek és az okosmérők. A 

digitális mérőrendszerek beszerelése hasznos lenne a meghibásodások észrevételében is. Rengeteg 

víz megy kárba például a távhőhálózat esetében, ahol az elavult vezetékek, termálkutak miatt egyre 

gyakoribbak a meghibásodások, szivárgások.  

Hódmezővásárhelyen kiemelkedően magas a térfigyelő kamerák száma, ezek képminősége azonban 

nem megfelelő. A szervezeti háttér megfelelő a működtetéséhez.  

Hódmezővásárhely működtet okostelefonos városi applikációt (alapfokú térinformatikai rendszert), 

ahol a lakosok bejelenthetnek egyes meghibásodásokat (pl.: kátyúkat) ezeket térképen képpel 

feltüntethetik, a város pedig beütemezi a megfelelő lépéseket.  

Digitális kompetenciák 

Jelen felmérések alapján elmondható, hogy alacsony a lakosság hajlandósága a digitális megoldások, 

online ügyintézés használatában. Ugyanakkor a digitális kompetenciák fejlesztése egyre inkább egy 

felzárkóztatási törekvéssé alakul. A fokozatosság, a régi technológiákról való ütemezett, következetes 

átállás és egyben a digitális esélyegyenlőség biztosításának fontos feltétele. 

 

A városi digitális átállás menetrend célrendszere: 

A digitális átállás az FVS célrendszerében egy horizontális cél, amelynek lényege, hogy ahol lehetséges 

történjen meg a digitális technológiai megoldások alkalmazása a város társadalmi, gazdasági és 

környezeti kihívásainak kezelése, illetve a helyi lakosság elégedettségének, életminőségének növelése 



 

érdekében. A digitális átállás ennek megfelelően a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia a stratégiai 

célokhoz és a részcélokhoz egyaránt kapcsolódik. Hosszútávú cél az okos várossá válás, amely folyamat 

alapfeltétele a digitális átállás elérése, és a digitális alrendszerek integráltságának megteremtése.  

A folyamat végcélja az okos társadalom kialakulása, a technológiai fejlődés vívmányainak lehető 

leghatékonyabb és legszélesebb körű kihasználása. 

Az okos társadalom alrendszerei a városi/települési szerkezetben: 

Az okos közigazgatás a város lakosságának és valamennyi szereplőjének számára nyújtott 

szolgáltatások optimális kialakítására törekszik. A köztulajdonban lévő javak hatékony és fenntartható 

gazdálkodása révén a város élhetőségének javítása a cél. 

Az okos kommunikáció (IKT-technológiák, mobilitás) a szellemi és anyagi javak leghatékonyabb 

továbbítási módjainak meghatározása, az egyes távközlési és közlekedési módok közötti 

rendszerszintű kapcsolatok kialakítására a legújabb technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázása 

révén, előnyben részesítve a minél alacsonyabb energiaigényű és kibocsátási értékű megoldásokat.  

Az okos környezet a város természeti és épített környezetének harmonikus integrációja, fenntartható 

megteremtése. 

Az okos gazdaság valamennyi alrendszer közötti hatékony együttműködés az anyagi javak és 

szükségletek fenntartható megteremtése érdekében, a technológiai fejlődéshez történő folyamatos 

alkalmazkodással. 

Az okos lakosság a várost összetett módon szemlélve érzékeli az alrendszerek kölcsönös 

együttműködését, képes hatékonyan reagálni a megfelelő csatornákon keresztül az igényeinek 

megfelelőbb kielégítésére, az alrendszerekben történő változásokat figyelemmel kíséri, és az 

alrendszerek közötti harmónia megteremtését elsődlegesnek tekinti. 

 

A digitális fejlesztések beavatkozási területeinek meghatározása 

Prioritások 

A stratégiai célok érdekében meghatározott prioritási területek: 

− Közigazgatás 

− Kommunikáció (távközlési rendszerek és közlekedés) 

− Természeti és épített környezet 

− Gazdaság 

− Lakosság 
 

Beavatkozások 

Cél Digitális adatvagyon létrehozása 

Beavatkozás/ projekt Adatvagyon hasznosító portál létrehozása 

Várható hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

igen 

Előkészítettség állapota Az önkormányzati adatvagyon rendelkezésre áll 

 



 

Cél A helyi gazdaság támogatása, vásárlói 

csoportok kialakítása 

Beavatkozás/ projekt Városkártya funkcióinak fejlesztése 

Várható hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

igen 

Előkészítettség állapota Városkártya már működik és weboldala is van 

Hibabejelentést lehet tenni a weboldalon 

 

Cél Lakossági digitális szolgáltatások elterjedése 

Beavatkozás/ projekt Digitális utastájékoztatási rendszer létrehozása 

a helyi tömegközlekedésben 

Várható hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

 

Cél Digitális adatvagyon létrehozása 

Beavatkozás/ projekt Épületenergetikai kataszter létrehozása 

Várható hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

igen 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

 

Cél Éghajlati hatások mérséklése 

Beavatkozás/ projekt GreenCity ingatlan-minőségbiztosítási rendszer 

fejlesztése és bevezetése 

Várható hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem releváns 

Előkészítettség állapota  nincs előkészítve 

 

Cél Közbiztonsági szolgáltatások fejlesztése 

Beavatkozás/ projekt Kamerarendszer fejlesztése AI megoldásokkal 

Várható hatás pozitív 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem releváns 

Előkészítettség állapota  koncepcióterv 

 

Cél Biztonságos (Smart) közlekedési rendszer 
kialakítása 

Beavatkozás/ projekt Okos zebrák kialakítása 

Környezeti hatás pozitív 



 

Képez-e a projekt megtakarítást/ megtérülő 

elemet? 

nem 

Előkészítettség állapota Folyamatos fejlesztés, koncepcióterv 

  

A digitális átállás kidolgozásának szervezeti kérdései és ütemezése 

A digitális átállás rendszerszintű feladat, mely az érintett szereplők széleskörű egyeztetésére épül. 

Annak érdekében, hogy a beavatkozási irányok, egyedi projektek rendszerbe szerveződve 

járulhassanak hozzá az okos várossá válás eléréséhez, az okos társadalom megvalósításához, számos 

megalapozó, előkészítő tevékenység szükséges: 

− Önkormányzati Smart City stratégia kidolgozása – az önkormányzati irányításban és 
működtetésben a smart rendszerszemlélet fokozatos kiépítése 

− Önkormányzati digitális adatvagyon létrehozása 

− Önkormányzati partnerségi együttműködések kialakítása a jelenlegi szereplőkkel 

− A városi szereplők igényeinek pontos megismerése 

− Folyamatos monitoring a szolgáltatások elérhetőségéről 

− Digitális felzárkóztató programok, a digitális esélyegyenlőség biztosítása 
 

 

A zöld átállás menetrend és a városi zöld keretrendszer kidolgozásáért felelős szervezeti rendszer 

létrehozása:  

A legfontosabb döntéseket a digitalizáció kérdésében is a Közgyűlés hozza, a Pénzügyi-Gazdasági, 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság döntéselőkészítő szerepe mellett. A végrehajtásért a 

Polgármesteri Hivatal felel, mivel a digitális átállás egy interdiszciplináris terület, ezért ezen belül is 

több egység, illetve iroda együttes munkájára van szükség. A hivatalon belül a Kabinet Iroda a fő felelős, 

de bekapcsolódik a munkába a Jogi Iroda, a Lakosságszolgálati Iroda, a Közgazdasági Iroda, és a 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda is. A koordináció egy ilyen szakterületen elsődleges 

fontosságú, ezért az irodák közötti együttműködés optimalizálására a Kabinetben és egy általa 

koordinált digitális munkacsoport működtetése szükséges.  

Bevonandó érintetti kör: 

- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Iroda 

- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Kabinetiroda 
- HMSZ Zrt. 
- HVSZ Zrt. 
- Volánbusz Zrt. 
- Hódmezővásárhelyi Ifjúsági Önkormányzat 
- Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 
- ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség 
- Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
- Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Dékáni Hivatala 
- Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 
- Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hódmezővásárhelyi Képviseleti Iroda 
- Országos Klímareferens Hálózat 
- Alföldvíz Zrt. 
- Hódmezővásárhelyi Gazdaságfejlesztési Egyesület 

 



 

A lakossági javaslatok összegyűjtése fontos feladat a klímapolitika végrehajtásához. A zöld átállás 

munkacsoporthoz kapcsolódóan szükséges biztosítani a lakossági és civil bevonásokat, vélemények 

becsatornázását, és egyúttal figyelmet fordítani a tudományos és technológiai fejlődésre is. Ezen 

keresztül inspirálja az embereket és cégeket az ötletek megvalósítására. A szervezet működtetésében 

az önkormányzat mellett a felsőoktatás és a gazdasági szereplők, valamint a civil szervezetek is részt 

vesznek.  

A cselekvési terv sikeréhez szükséges az aktív és folyamatosan nyomonkövetés. A zöld átállás 

menetrend egy első lépése Hódmezővásárhely energetikai átállásának, így a folyamatos iterálás révén 

fejlődik, és alakul ki a város végső koncepciója. A város egy munkacsoportot működtet annak 

érdekében, hogy a környezetvédelmi célok megvalósítását támogassák, irányítsák, és folyamatosan 

tájékoztassák a városvezetést a kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos munkáról.  

A munkacsoport éves áttekintést ad a városfejlesztési program előrehaladásáról, a megvalósított és 

tervezett intézkedésekről. A folyamat az érintettek bevonására épül, így széleskörű részvétellel zajlik. 

 

A digitális finanszírozási keretrendszer kialakítása érdekében szükséges előkészítő lépések 2022-

2024 során: 

 

 2022 2023 2024 

 I II III IV I II III IV I II III IV 

A városi, illetve 
várostérségi lakosság 
digitális kompetenciáinak 
átfogó felmérése, 
szokásainak megismerése 

            

Smart City stratégia 
kidolgozása 

            

Aktorok felkeresése, 
önkormányzati 
együttműködések 
kialakítása 

            

Az akcióterv 
célrendszerének 
kidolgozása és a 
projekttervének 
megalkotása 

            

Tájékoztató és 
szemléletformáló 
programok 

            

 
 
 
 

7 Finanszírozási terv  
 



 

7.1 Elérhető és bevonható források számbavétele 
 

Az alábbi fejezetben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztés 

finanszírozási stratégiájának feltételrendszerét mutatjuk be, mely az üzleti modell megalapozásául 

szolgál. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia céljainak elérése érdekében szükséges egy komplex, 

programszintű finanszírozási modell kialakítása, mely számba veszi mind az önkormányzat által 

közvetlenül elérhető támogatási forrásokat, mind az egyéb finanszírozási eszközöket, mind ösztönzi a 

város fejlesztésében érdekelt többi partnert a saját beruházások, fejlesztések megvalósítására, ezáltal 

közös erővel hozzájárulva a városi célok megvalósulásához. 

Forrástérkép: 

Vissza nem térítendő támogatások: 

Hódmezővásárhely MJV számára a TOP Plusz keretében elérhető forráskeret: 7,380 mrd Ft 

További operatív programok keretében elérhető támogatási források: Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Program Plusz, Infrastruktúra és Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz, 

Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz, Szerbia- Magyarország Határmenti 

Operatív Program, Románia-Magyarország Határmenti Operatív Program, Helyreállítási és 

Ellenállóképességi Eszköz forrásai 

Közvetlen brüsszeli források bevonása: Horizon Europe forrásai 

Innovatív finanszírozási eszközök alkalmazása: 

A finanszírozási eszközök bevonhatóságát az Önkormányzat vizsgálja, ezek elvi lehetőségét nyitva 

tartja, ugyanakkor további elemzések szükségesek annak érdekében, hogy a város mely eszközzel tud 

hatékonyan élni. Az átfogó előkészítés érdekében számba vesszük ezeket az eszközöket is, 

bevonásukról szóló döntés a végleges üzleti tervben kerül kidolgozásra 2024. végéig. 

Megvizsgálandó eszközök: 

- ESCO finanszírozás 
- PPP konstrukció 
- Hitelkonstrukciók: EIB hitel, hitelfelvétel, zöld hitel, zöldkötvény lehetőségei 
- tőkebevonás a projektfinanszírozásba megtérülő projekttartalom esetében vállalkozói és 

városi projektek esetében is 
- Önkormányzati költségvetés terhére alapok, támogatási konstrukciók kialakítása: pl. 

beruházás ösztönzési források, ingatlanalap Önkormányzati kivásárlás érdekében, 
környezetvédelmi alap 

Nem finanszírozási eszközök: 

Zöld Pont Iroda működtetése lakossági energetikai pályázatokról tájékoztatás nyújtás érdekében 

Gazdaságfejlesztési Egyesület: vállalkozói pályázás támogatása, információ nyújtás, mentorálási 

támogatás 

 

A 2021-27-es Európai Uniós források keretében elérhető fejlesztési források: 

 

A 2021-27 során Magyarország számára elérhető források közül az alábbiakban felsorolt források 

pályázatos rendszerben érhetőek el különböző célcsoportok számára: önkormányzatok, mikro- kis- és 



 

középvállalkozások, állami intézmények, háttérszervezetek, állami tulajdonú gazdasági társaságok, 

felsőoktatási intézmények, kamarák számára. 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 

Vállalkozásfejlesztés: 

- A kkv-k növekedés és versenyképesség előmozdítása  
Kutatás, fejlesztés, innováció 

- A kutatási és innovációs kapacitások megerősítése, valamint előrehaladott technológiák 
bevezetése 

- Készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, ipari átalakuláshoz és vállalkozáshoz 
Fenntartható munkaerőpiac 

- A foglalkoztatásba való bejutás javítása minden munkanélküli, különösen pedig a fiatalok és a 
tartósan munkanélküliek, valamint az inaktív személyek számára, előmozdítva az 
önfoglalkoztatást és a szociális gazdaságot 

- A nők munkaerőpiaci részvételének előmozdítása, a munka és a magánélet megfelelőbb 
egyensúlya, ideértve a gyermekgondozás igénybevételét, az egészségügyi kockázatokra is 
figyelmet fordító, egészséges és megfelelően kiigazított munkakörnyezetet, a munkavállalók, 
a vállalkozások és a vállalkozók változáshoz való alkalmazkodását, valamint az aktív és 
egészséges öregedést 

Ifjúsági garancia 

- A foglalkoztatásba való bejutás javítása minden munkanélküli, különösen pedig a fiatalok és a 
tartósan munkanélküliek, valamint az inaktív személyek számára, előmozdítva az 
önfoglalkoztatást és a szociális gazdaságot 

Felsőoktatás, szakképzés 

- Az oktatási és képzési rendszerek minőségének, eredményességének és munkaerőpiaci 
relevanciájának fejlesztése, a kulcskompetenciák – többek között a digitális készségek – 
elsajátításának támogatása céljából 

- A minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek elvégzése, 
különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára, a kisgyermekkori oktatástól és 
gondozástól az általános és a szakmai oktatáson és képzésen keresztül a felsőoktatásig, 
valamint felnőttoktatás és -tanulás, ideértve a tanulási mobilitás előmozdítását mindenki 
számára 

- A minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek elvégzése, 
különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára, a kisgyermekkori oktatástól és 
gondozástól az általános és a szakmai oktatáson és képzésen keresztül a felsőoktatásig, 
valamint felnőttoktatás és -tanulás, ideértve a tanulási mobilitás előmozdítását mindenki 
számára 

Turizmus, örökségvédelem 

- Integrált helyi társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség és 
biztonság előmozdítása, többek között vidéki és part menti területeken, közösség vezérelt 
helyi fejlesztés révén is 

 

Környezetvédelmi és Operatív Program Plusz 

Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés 

- Víz és település (VÉT) 



 

- Vízkár, aszálykár, vízvédelem (VAV) 
Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság 

- Szennyvíz 
- Ivóvízminőség 
- Víztakarékosság és az éghajlatváltozás kihívásai 
- Zöld-kék infrastruktúra 
- Körforgásos hulladékgazdálkodás 
- Körforgásos gazdaság fejlesztése 

Környezet- és természetvédelem 

- Szennyezett ipari és barnamezős területek kármentesítése 
- A környezeti elemek védelmét szolgáló intézkedések és korszerű technológiák 
- A Natura 2000 területek és a zöldinfrastruktúra megőrzéséhez és kezeléséhez szükséges 

ökológiai és infrastrukturális feltételek megteremtése 
- A biológiai sokféleség és a Natura 2000 hálózat által nyújtott kulturális és rekreációs 

ökoszisztéma szolgáltatások fenntartható hasznosításához szükséges feltételek megteremtése 
- A biológiai sokféleség megőrzését, az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartható hasznosítását 

és a zöldinfrastruktúra fejlesztését megalapozó információs rendszerek fejlesztése 
Megújuló energiagazdaság 

- Energiahatékonysági intézkedések előmozdítása és szemléletformálás  
- Távfűtési és -hűtési rendszerek hatékonyságának javítása 
- Megújuló energiák ösztönzése a villamosenergia-termelésben és a fűtés-hűtés terén 
- Hidrogéntermelés megújuló alapjainak biztosítása 

 

Közlekedési és Infrastruktúra Operatív Program Plusz 

Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése 

- Vidéki városi villamos szerelvények beszerzése önállóan vagy az infrastruktúra-fejlesztési 
projekt részeként.  

- Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra (pl. e-töltők) fejlesztése vidéki városokban.  
- Kapcsolódó zöld infrastruktúra fejlesztés.  
- A közösségi közlekedést előnyben részesítő alkalmazások, adatbázisok fejlesztése és 

bevezetése – (pl. igényvezérelt közlekedési rendszert támogató alkalmazások, 
esélyegyenlőséget elősegítő utazási alkalmazások) 

TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztése 

- Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás 
- Az országhatárokig történő eljutáshoz, a megyeközpontok, jelentős városok, regionális 

központok, térségi elérhetőségének javításához vagy tehermentesítéséhez szükséges hiányzó 
szakaszok gyorsforgalmi vagy főútként történő kiépítése 

- A torlódásoktól és a forgalmi igényektől függően a közúthálózat kapacitásának bővítése 
- A közúti infrastruktúra környezeti, műszaki fenntarthatóságát és ezáltal a jelenlegi szolgáltatási 

szintet növelő beavatkozások  
- Közlekedésbiztonságot növelő beavatkozások 

 

Digitális Megújulás Operatív Program Plusz 

Intelligensebb Magyarország 



 

- A kutatási és innovációs kapacitások fejlesztése és fokozása, valamint a fejlett technológiák 
elterjedése 

- a vállalati KFI kapacitások erősítése 
- magasan fejlett digitalizációs megoldások elérhetőségének javítása az állampolgárok, 

vállalatok és kormányzat számára;  
- az infokommunikációs és digitális KFI tevékenyégekhez szükséges kutatási infrastruktúrák 

fejlesztése, vállalati felhasználásuk erősítése 
- digitális kutatás-fejlesztést és/vagy innovációt megvalósító vállalkozások számának növelése 

Közvetlen célcsoport: - célzottan a vállalkozások számára elérhető támogatás esetén azon mikro-, kis- 

és középvállalkozások, amelyek szoftverkiadás, távközlés, információ-technológiai szolgáltatás vagy 

adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás területén hajtanak végre innovációs 

beruházást - állami intézmények, háttérszervezetek, állami gazdasági társaságok - felsőoktatási 

intézmények 

 

A digitalizáció előnyeinek a polgárok, a vállalkozások, a kutatóhelyek és a közjogi hatóságok javára 

fordítása 

- A vállalkozások digitális transzformációja 
- A közszolgáltatások digitalizálása 

Közvetlen célcsoport: - célzottan a vállalkozások számára elérhető támogatás esetén a mikro- kis- és 

középvállalkozások - állami intézmények, háttérszervezetek, állami tulajdonú gazdasági társaságok, 

felsőoktatási intézmények, kamarák - elektronikus ügyintézést biztosító szervek 

 

Az energiahatékonyság előmozdítása és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 

energiamenedzsment rendszerek fejlesztése 

Közvetlen célcsoport: - biomassza tüzelésű erőművek - állami intézmények, háttérszervezetek, állami 

tulajdonú gazdasági társaságok - önkormányzatok, - felsőoktatási intézmények - mikro-, kis- és 

középvállalkozások - energiaközösségek - energiakereskedők - aggregátorok (az aktívvá váló 

fogyasztókat összefogó és piacra lépésüket elősegítő vállalkozások) - EU ETS létesítményeken kívüli 

KKV-k - villamosenergia-elosztók 

 

A transzeurópai energiahálózaton (TEN-E) kívüli intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -tárolás 

fejlesztése 

Közvetlen célcsoport: - a villamos energia elosztórendszer irányításáért és üzemeltetéséért felelős 

szervezetek - állami és önkormányzati intézmények, háttérszervezetek, állami tulajdonú gazdasági 

társaságok - az állami intézményeket és/vagy önkormányzati intézményeket, illetve kisfogyasztókat 

összefogó aggregátorok (az aktívvá váló fogyasztókat összefogó és piacra lépésüket elősegítő 

vállalkozások) - oktatási intézmények - az időjárásfüggő megújuló energiatermelést ellátó szervezetek 

(termelői engedélyesek) - energiatároló eszközöket üzemeltető szervezetek - a megújuló termelőket 

összefogó aggregátorok (az aktívvá váló fogyasztókat összefogó és piacra lépésüket elősegítő 

vállalkozások) - mikro-, kis- és középvállalkozások 

 



 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a katasztrófakockázatok megelőzése, valamint a 

reziliencia előmozdítása, figyelembe véve az ökoszisztéma-alapú megközelítéseket 

- Korszerű infokommunikációs megoldások alkalmazása és fejlesztése,  
- Előrejelző, komplementer és smart vízmennyiségi és vízminőségi monitoring fejlesztése  
- Digitális infokommunikációs megoldások fejlesztése, amelyek a korszerű technológiákkal 

segítik a szennyező anyagok hatékony és pontos azonosítását 
- Komplex térinformatikai és környezeti adatbázisok megteremtése korszerű adatfelvételezési 

és mérési megoldásokkal 
- Térinformatikai és környezeti adatbázisokra épülő elemző és előrejelző rendszerek 

létrehozása, amelyek képesek a klímaváltozás közvetlen és közvetett hatásainak és 
kockázatainak elemzésére,  

- Térinformatikai és környezeti adatbázisokra épülő elemző és modellező rendszerek, amelyek 
segítik a katasztrófakockázatok azonosítását és értékelését,  

Közvetlen célcsoport: - igazgatási szervezetek - állami és önkormányzati intézmények, 

háttérszervezetek, állami tulajdonú gazdasági társaságok - önkormányzatok - hatóságok, ezen belül 

különösen: környezetvédelmi hatóságok, vízvédelmi hatóságok és szervek) - katasztrófavédelemben 

részt vevő állami szervezetek - tudományos és szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények - 

szakmai érdekképviseleti szervek 

 

A körforgásos és erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás előmozdítása 

- A háztartási (pl. csomagolási) hulladékok nyomonkövetéséhez, ellenőrzéséhez, az EU számára 
küldhető adatszolgáltatás összeállításához szükséges támogató hardver- és szoftverkörnyezet 
kialakítása 

- A hulladékkezelés digitalizációja 
- Távérzékelési és térinformatikai megoldások megvalósítása, valamint az ehhez szükséges földi 

és légi megfigyelőközpontok hardver és szoftverkörnyezetének kialakítása, amely elősegíti az 
egységes, integrált adatgyűjtés megvalósulását 

Közvetlen célcsoport: - állami intézmények, háttérszervezetek, állami tulajdonú gazdasági társaságok 

 

A digitális összekapcsoltság fokozása 

- Az oktatási és képzési rendszerek színvonalának, befogadókészségének, eredményességének 
és munkaerőpiaci relevanciájának javítása 

Közvetlen célcsoport: - állami intézmények, háttérszervezetek, állami tulajdonú gazdasági társaságok - 

köznevelési, szakképzési és felsőoktatási intézmények - az oktatási és képzési rendszer 

működtetésében és fejlesztésében résztvevő intézmények 

 

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében rendelkezésre álló források: 

Demográfia és köznevelés 21. századi technológiai környezetre épülő, versenyképes köznevelés  

- Korai nevelés feltételeinek bővítése a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére és a szülők 

foglalkoztatási esélyeinek növelésére- Kisgyermekkori bölcsődei nevelési intézmények 

kapacitásfejlesztése  

- Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a 

pedagógusok számára, célcsoport: köznevelési intézmények 

- Digitális oktatási megoldások beépítése a mindennapi nevelés-oktatási gyakorlatba  



 

Magasan képzett, versenyképes munkaerő Közép és Felsőoktatási képzések ágazati modernizációja   

- Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturális- és készségfejlesztése 

- A közép és felsőoktatási képzések és a felsőoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó 

szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének 

erősítése 

- 21. századi szakképző intézményfejlesztési program 

- Szakképzési digitális tananyagfejlesztés 

- Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex fejlesztése 

Felzárkózó települések Közösségi megújuló energia termelés és felhasználás  

- Folyamatos jelenléten alapuló szociális munka és a közösségek megerősítése  

- Első 1000 nap, kora gyermekkori fejlesztések  

- Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása  

- Közösségi megújuló energiatermelés és felhasználás 

Regionális közlekedési hálózatok fejlesztése  

- Beruházás Vasúthálózat szűk keresztmetszet kiváltás TEN-T korridoron  

- Beruházás Zéró emissziós buszközlekedés fejlesztése  

- Beruházás Kerékpárút fejlesztések Beavatkozási terület  

- Közlekedés digitalizációja  

- Beruházás Központi forgalomirányítás kiépítése TEN-T vasútvonalakon 

Energetika (zöld átállás)  

- Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes 

rendszerekkel kombinálva 

Átállás a körforgásos gazdaságra  

- Hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése  

- Intelligens, innovatív és fenntartható ipar és másodnyersanyag piac erősítése 

Egészségügy A XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása  

- Alapellátás fejlesztése a háziorvosok szerepének erősítésére, a lakóhelyközeli szolgáltatások 

bővítésére és a szakellátás tehermentesítésére  

- Az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs 

program 

 

A Horizont Európa az EU kutatási és innovációs keretprogramja, a kutatásban rendszerszintű 

változásokat indukálja. Társadalmi kihívások kezelésére irányuló kutatási és innovációs projekteket 

támogat, különös tekintettel az EU ipari vezető szerepére, a gazdaságélénkítésre, valamint a zöld és a 

digitális átmenetre (pl. nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia). Támogatott 

témák: intelligencia, adat- és robotika, akkumulátorok, intelligens városok, rák és ritka betegségek, 

szén-dioxid-semleges és szén-dioxid-kibocsátásmentes technológiák, valamint körforgásos ipar, kék 

gazdaság stb.) 

Közvetlen célcsoport: kutatóintézetek, egyetemek, ipar, kis- és középvállalkozások. 



 

Tevékenység típusa: hálózatépítés és koordináció, kutatás, innováció, kísérleti tevékenységek, piaci 

bevezetési tevékenységek, képzési és mobilitási tevékenységek, az eredmények terjesztése és 

hasznosítása stb. 

 

Pénzügyi eszközök 

 

Zöld kötvény kibocsátás 

A Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett zöld program keretében ösztönözni kívánja a hazai 

kötvénypiac fejlődését és a zöld források felhasználását. A vállalatok számára meghirdetett zöld 

kötvény kibocsátási program mellett önkormányzatok számára is elérhetővé válhatnak a zöld kötvény 

kibocsátás révén plusz finanszírozási eszközök. Ennek jelenleg még jogszabályi gátját jelenti a 2011. évi 

CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény. 

A kiemelt környezetvédelmi témák finanszírozásának egy speciális területe a zöld kötvény. Céljuk a 

fenntarthatóság szorgalmazása, pozitív környezeti-, klímavédelmi hatással is járó beruházások 

finanszírozása. Zöld kötvények jellemzően energiahatékonysági-, tiszta közlekedési-, tiszta és 

fenntartható vízgazdálkodási-, fenntartható mezőgazdasági projektek megvalósítását támogatják. 

A zöld kötvény a tőke fenntarthatóbb befektetésekbe terelésének egyik pénzügyi eszköze. 

 

Zöld hitel felvétel, hitel felvétel 

A beruházások finanszírozását, különös tekintettel a zöld és digitális átállásra, a város kizárólag 

támogatási forrásból nem tudja megvalósítani, szükséges pénzügyi eszközöket is igénybe venni, 

melynek egyik lehetősége a hitelfelvétel. Az önkormányzatok hitelfelvételét a 2011. évi CXCIV. törvény 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény korlátok közé szorítja, a hitelfelvételi plafont az 

önkormányzatok jellemzően kihasználják. 

A hitelintézetek a zöld finanszírozási eszközök portfólióját bővítve már megjelentek zöld 

hiteltermékekkel, melyeknek köre a következő években folyamatosan bővülni fog, ami az 

önkormányzati, vagy a város területén megvalósítandó beruházások finanszírozásának fontos 

eszközévé fog válni. 

 

Városi tőkealap 

A tőkealap révén tudnak a városok leghatékonyabban a vissza nem térítendő támogatások mellé 

további forrásbevonást biztosítani. A városi projektportfóliókhoz az előkészítési projekt 

eredményeként megszülető üzleti terveknek megfelelő forráskombinációt szükséges biztosítani, 

melyben megjelenhet a tőkebefektetés mellett vissza nem térítendő támogatás és hitel igény is. 

A tőkealap, mint pénzügyi termék olyan visszatérítendő típusú támogatás, amely a piacinál kedvezőbb 

feltételek mellett nyújt forrást projektek részére. A városi tőkealap olyan projekteket finanszíroz, mely 

az Önkormányzat számára prioritást jelentenek, megtérüléssel bíró projektek, de a megtérülés 

mértéke nem éri el a piac által elvárt hozamokat, így a piacról történő megfinanszírozásuk nem tud 

megtörténni, jellemzően 3-7%-os megtérülést biztosítanak. Bizonyos projekttípusok esetében 

(energetikai fejlesztések, jelentősebb gazdaságfejlesztési beruházások, városfejlesztési célú 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100194.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100194.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100194.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100194.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100194.tv


 

ingatlanfejlesztések stb.) feltételezhető, hogy valamilyen mértékű vissza nem térítendő forrás is 

allokálható a projektekhez. 

 

Állami támogatási szabályoknak való megfelelés 

Az Alap kizárólag abban az esetben fektethet be, ha a Befektetés a Bizottság 651/2014/EU 

rendeletének 6. cikkében meghatározott ösztönző hatással bír. 

Az általános csoportmentességi rendelet (ÁCsR.) határozza meg azokat a támogatási kategóriákat, 

amelyek alapján nyújtott támogatások összeegyeztethetőnek minősülnek az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályokkal. A rendeletben közös szabályok kerültek meghatározásra a kizáró feltételek, a 

támogatástartalom, támogatáshalmozódás szabályai, a bejelentési határértékek, illetve a közzététel, 

információszolgáltatás tekintetében.  

Releváns támogatási jogcímek: 

Regionális városfejlesztési támogatás (ÁCsR. 16. cikk) 

Regionális beruházási támogatás (ÁCsR. 14. cikk) 

Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ÁCsR. 38. cikk): Kifejezetten 

vállalkozások energiahatékonysági intézkedéseit szolgáló támogatási kategória.   

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ÁCsR. 41. cikk): A megújuló energia 

termeléséhez nyújtott beruházási támogatás kizárólag új berendezéshez nyújtható. 

Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházási támogatás (ÁCsR. 40. cikk): Kizárólag 

újonnan létrehozott vagy felújított kapacitásokhoz nyújtható.  

 

7.1.1 Aktorok, meghatározó szereplők 

Ebben az alfejezetben azok az aktorok kerülnek azonosításra, amelyek a városi projektek 

finanszírozásába bekapcsolódhatnak. A kormányzati és a társ-önkormányzati szereplők elsősorban a 

költségvetési, uniós források elosztási mechanizmusában töltenek be olyan szerepkört, amely 

meghatározza a fejlesztési források bevonását. A helyi gazdasági élet szereplői bizonyos típusú 

fejlesztéseknél társfinanszírozóként, piaci befektetőként, vagy akár az üzemeltetés során vonhatók be. 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata részéről a Polgármesteri Hivatalon belül a Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégia megvalósítása a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladata, az Iroda 

felelős a Stratégia elkészítéséért, megvalósításának nyomonkövetéséért, a monitoring rendszer 

felállításáért és működtetéséért, valamint a projektcsatorna kialakításáért és naprakész 

működtetéséért. Így az egyes projektek finanszírozási mixének kialakítása is az Irodánál jelentkező 

feladat, ide futnak be a finanszírozással kapcsolatos lehetőségek és elvárások. A zöld és digitális átállás 

megtervezése a Polgármesteri Kabinet keretében kijelölt menedzserek koordinációjában valósul meg, 

akik szoros együttműködésben dolgoznak a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda munkatársaival. 

A Városfejlesztési Iroda folyamatos kapcsolatot tart az egyes operatív programok és RRF Irányító 

Hatóságokkal, a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatal munkatársaival a Horizon Europe 

forrásai tekintetében. 



 

További érintett szereplők a megfelelő projektfinanszírozás érdekében: 

Gazdaságfejlesztési Egyesület koordinációs és tájékoztatási szerepkörben 

Zöld pont Iroda lakossági tájékoztatási szerepkörben 

Európai Beruházási Bank, kereskedelmi bankok zöld hitel konstrukciók és egyéb finanszírozási eszközök 

tekintetében 

Tőkealapok: bár a város nem rendelkezik tőkealappal, országosan elérhető tematikus tőkealapok 

elérhetőek mind a város, mind a városban működő vállalkozások számára. 

 

7.1.2 Kitekintés 

7.1.3 Egyéb kötöttségek és lehetőségek 

A projektek finanszírozását számos további, a fenti kategóriákba esetleg nem besorolható egyéb 

lehetőség teheti könnyebbé vagy gördíthet akadályt a jövőben tervezett fejlesztések finanszírozása 

elé.  

A beruházások finanszírozásával kapcsolatosan a legnagyobb mozgásteret az Önkormányzat számára 

a közhatalmi bevételek jelentik, melyek közül a legnagyobb tételt az iparűzési adó teszi ki. Szűkíti a 

lehetőségeket, hogy az aktuális szabályozás értelmében az iparűzési adónak csak 50 %-a marad 

Önkormányzati felhasználási hatáskörben. 

A projektfinanszírozás mozgásterét befolyásolja, hogy az egyes operatív programok keretében 

elérhető támogatási források milyen ütemezésben érhetőek el, milyen lehetőségek nyílnak az egyes 

fejlesztések egymásra építésében, a jelentkező szinergiák kihasználásában. 

Megnyílnak olyan támogatási konstrukciók is, melyek önerőt igényelnek, itt a városi saját források, 

elsősorban iparűzési adó források biztosíthatják a szükséges fedezetet. 

A hitelfelvételi és kötvénykibocsátási lehetőségeket jogszabályi kötöttségek is befolyásolják, az 

önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségeit a Stabilitási törvény (Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény) határozza meg. További külső kötöttség, hogy milyen kondíciókkal 

érhetőek el a banki hitelek, illetve tőkebefektetési konstrukciók, illetve a jövőben milyen zöld termékek 

jelennek meg a finanszírozási piacokon. Ezeket folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat. 

 

7.2 Az üzleti modell bemutatása 
 

7.2.1 Beavatkozások adatainak gyűjtése és ismertetése dimenziónként összegezve 
 

Az Önkormányzat támogatja a folyamatos projektfejlesztést, és projektjavaslatok gyűjtését, mely a 

későbbi megalapozott fejlesztések alapjává válik. A város vezetése hangsúlyt fektet a lakossági, civil 

szervezetek, vállalkozások, intézmények által megfogalmazott fejlesztési igények összehangolására, 

becsatornázására és lehetőség szerinti megvalósítására. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 

tervezése során az érintett felek által megfogalmazott projektjavaslatokat az alábbiak szerint 

összegezzük: 

1. Táblázat Beavatkozások – Prosperáló város  



 

Megvizsgálandó 
szempontok 

A szempont részletezése 

Dimenzió összesített 
tervezett beruházási 
költsége 

71 007 120 eFt 

Megtérülést (bevételt, 
jövedelmet) biztosító elemek 

A projektek többségének van megtérülést biztosító eleme, az ipari park 
fejlesztésnek és szállodafejlesztésnek pedig bevétele is lesz a fejlesztés 
eredményeképpen. A több esetben vizsgálni szükséges, hogy a bevétel 
mértéke mekkora, meghaladja-e a beruházási és üzemeltetési költségeket, mi 
a megtérülési periódus. 

Az ökoszisztémát erősítő projektek támogatással valósulhatnak meg, de 
további gazdasági tevékenység tervezése is lehetséges. 

Források Többségében támogatástartalom és egyéb finanszírozási eszköz 
kombinációjával valósulhatnak meg a projektek, önkormányzati önerő 
bevonása is szükséges. Fejlesztési hitel, tőkealap konstrukció 
megvizsgálandó. 

Finanszírozás elemek aránya További üzleti tervezés szükséges az arány megállapításához. 

Várható vagy elvárt 
eredmények 

Az iparterület fejlesztése eredményeképpen új munkahelyek létesülnek, 
növekszik a városi iparűzési adó bevétele, erősödik a vállalkozói 
ökoszisztéma. A turisztikai fejlesztések eredményeképpen megnő a helyi és 
társági lakosság számára a szabadidő minőségi eltöltésének lehetősége, 
illetve a hármas határ térségben nagyon látogatóforgalom érkezhet 
Hódmezővásárhelyre. 

Javul a város infrastruktúrájának helyzete, a szolgáltatói ingatlanok 
vonzóbbá válnak, az épületállomány kihasználtsága nő. 

Kockázatok Költségek emelkedése, elhúzódó közbeszerzés, elhúzódó megvalósítás 

külső forrásbevonás lehetőségei kevésbé ismertek, termékek folyamatosan 
alakulnak, jogszabályi korlátok állnak a hitelfelvétel előtt, tőkeforrás 
bevonásával nincs tapasztalat 

Érdekeltek Önkormányzat, gazdasági szereplők, magánbefektetők, tőkealapok, 
kereskedelmi bankok, kamarák, Gazdaságfejlesztési Egyesület 

  

 

2. Táblázat Beavatkozások – Megtartó város  

Megvizsgálandó 
szempontok 

A szempont részletezése 

Dimenzió összesített 
tervezett beruházási 
költsége 

9 894 eFt 

Megtérülést (bevételt, 
jövedelmet) biztosító elemek 

Nincsen bevételtermelő elem, a városi humán közszolgáltatási infrastruktúra 
megújítása szerepel a projektek között, mely közfeladat ellátást jelent. 

Források vissza nem térítendő támogatás, önkormányzati önerő, további intézményi 
források 



 

Megvizsgálandó 
szempontok 

A szempont részletezése 

Finanszírozás elemek aránya 100% vissza nem térítendő támogatás, költségnövekmény esetén plusz 
önkormányzati önerő bevonásával 

Várható vagy elvárt 
eredmények 

A humán infrastruktúra fejlesztésénél elsősorban társadalmi hasznok 
nevesíthetőek, emelkedik a városi szolgáltatások színvonalát, az itt élők 
komfortfokozatát, vonzóvá válik a Vásárhelyen történő életvitel. 

Csökkennek a fenntartási költségek, alacsonyabbak lesznek a fenntartási, 
karbantartási költségek, nő az önkormányzati tulajdon értéke 

Kockázatok A kivitelezési időszakban akadályoztatottá válhat a szolgáltatások 
biztosítása. 

Költségek emelkedése, elhúzódó közbeszerzés, elhúzódó megvalósítás 

Érdekeltek Önkormányzat, oktatási, szociális és egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó 
intézmények, lakosság 

 

3. Táblázat Beavatkozások – Zöldülő város   

Megvizsgálandó 
szempontok 

A szempont részletezése 

Dimenzió összesített 
tervezett beruházási 
költsége 

265 049 191 eFt 

Megtérülést (bevételt, 
jövedelmet) biztosító elemek 

A fejlesztések egy részénél jelentkezik megtérülést, és egyes esetekben 
bevételt termelő projektelem, elsősorban a megújuló energia termelésre 
irányuló beruházások esetében. 

A zöldfelületi fejlesztéseket érintő projektek esetében költségmegtakarítás 
tervezhető, bevételt termelő elem kevésbé reális. 

Források Vissza nem térítendő támogatás, önkormányzati önerő, ESCO konstrukció, 
tőkealap, zöldhitel, hitelkonstrukciók, lakossági magánerő 

Finanszírozás elemek aránya További üzleti tervezés szükséges az arány megállapításához. 

Várható vagy elvárt 
eredmények 

A város épületeinek kibocsátási értéke csökken, nő az energiahatékonyság, az 
energiafogyasztásban kimutatható a csökkenés. A városi zöldfelületek 
megkötőképessége nő, ezzel párhuzamosan a városi minőségi rekreáció 
lehetőségei bővülnek, hozzájárulnak az életminőség javulásához. 

Kockázatok A beruházások nem hozzák a kívánt energiamegtakarítást, illetve nem tudják 
a megtakarítást érvényesíteni a költségstruktúrában. A megtermelt megújuló 
energia mennyiséget nem sikerül helyben felhasználni szabályozási akadályok 
miatt. 

Érdekeltek Önkormányzat, gazdasági szereplők, ESCO társaságok, hitelintézetek, 
tőkealapok, lakosság, áramszolgáltatók, önkormányzati gazdasági 
társaságok 

 

4. Táblázat Beavatkozások – Digitális város  



 

Megvizsgálandó 
szempontok 

A szempont részletezése 

Dimenzió összesített 
tervezett beruházási 
költsége 

1 188 eFt 

Megtérülést (bevételt, 
jövedelmet) biztosító elemek 

A tervezett projektelemek megalapozzák a városi digitális szolgáltatásokat, 
jelenleg nincs bevételtermelő elem, de ezek további vizsgálata szükséges. 

Források vissza nem térítendő támogatás, önkormányzati önerő 

Finanszírozás elemek aránya 100% vissza nem térítendő támogatás 

Várható vagy elvárt 
eredmények 

Az önkormányzati szolgáltatások minősége és elérhetősége javul, az 
intézményi és lakossági digitális kompetenciák fejlődnek, egyes városi 
szolgáltatások ellátása hatékonyabbá válik, ami költségmegtakarítást 
eredményezhet. 

Kockázatok Elhúzódó fejlesztések, nem sikerül egységes, integrált rendszert 
megvalósítani, programozási hibák jelentkezése. Nem sikerül a digitális 
szolgáltatás használatot a lakossággal elfogadtatni, alacsony szinten 
maradnak a digitális készségek, a digitális szolgáltatásokat nem sikerül 
kellőképpen integrálni az önkormányzati szolgáltatásrendszerbe. 

Érdekeltek Önkormányzat, vállalkozások, lakosság, civil szervezetek 

 

5. Táblázat Beavatkozások – Kiszolgáló város  

Megvizsgálandó 
szempontok 

A szempont részletezése 

Dimenzió összesített 
tervezett beruházási 
költsége 

156 003 320 eFt 

Megtérülést (bevételt, 
jövedelmet) biztosító elemek 

Jelenleg nem tervezett bevételt termelő elem, költségmegtakarítás azonban 
jelentkezik. Ennek további vizsgálata szükséges. 

Források vissza nem térítendő támogatás, önkormányzati önerő 

Finanszírozás elemek aránya 100% vissza nem térítendő támogatás 

Várható vagy elvárt 
eredmények 

Városi elérhetőség javul, városi közlekedés klímaadaptációja megvalósul, a 
kerékpárutak hosszának növekedése hozzájárul az egészséges életmódhoz, 
fejlődik a városi infrastruktúra, nő a lakossági és vállalkozói elégedettség 

Kockázatok Párhuzamosan megvalósuló beruházások a kivitelezés ideje alatt 
kellemetlenséget okoznak a helyi lakosságnak, költségnövekmény várható, 
elhúzódó közbeszerzés, önkormányzati plusz erőforrás bevonása válhat 
szükségessé 

Érdekeltek Önkormányzat, vállalkozások, lakosság 

 

2. táblázat Összesítő pénzügyi tábla 



 

Megvizsgálandó szempontok Tervezett beruházási költség (eFt) 

Prosperáló dimenzió összesített tervezett beruházási költsége 71 007 120 

Zöldülő dimenzió összesített tervezett beruházási költsége 265 049 191 

Digitális dimenzió összesített tervezett beruházási költsége 1 188 

Megtartó dimenzió összesített tervezett beruházási költsége 9 894 

Kiszolgáló dimenzió összesített tervezett beruházási költsége 156 003 320 

FVS összesített tervezett beruházási költsége 492 070 713 

A projektek előzetes vizsgálatához üzleti tervezésre van szükség. Amennyiben a releváns bevonható 

forrás valamilyen piaci forrás, úgy ennek előkészítése további vizsgálat tárgya. Ezen belül, ha a 

forrásbevonás a Gst.2 alapján adósságot keletkeztető ügyletet eredményezhet, pénzügyi szakértő 

előzetes felkérése mindenképp indokolt (hitel, kötvény, zöld kötvény, ESCO, városfejlesztési alap, 

vállalkozásfejlesztési alap stb.) 

 

7.2.2 A finanszírozási terv összefoglalója 
 

Prosperáló város beruházásai: 

Hódmezővásárhelyi Ipari park fejlesztése, bővítése: Modern Városok Program részeként a befektetők 

ösztönzése a cégek  részére letelepedési lehetőség biztosítása 

Szolgáltatói szféra fejlesztéseit ösztönző barnamezős ingatlanfejlesztések: Barnamezős ingatlanok 
kiajánlása, felújítása, beruházási program készítése a barnamezős ingatlanok hasznosítására, 
beruházás-ösztönzési marketingtevékenység, vállalkozásfejlesztés és ösztönző program K+F+I és 
szolgáltató kkv-k számára 
Regionális Agrár-Közigazgatási Központ létrehozása: Modern Városok Programként Szeged 
súlypontjának áthelyezése agrár irányítás vonatkozásában 
Piac fejlesztése: I. verzió: Meglévő bódék elbontása és újak kialakítása, modern környezet kialakítása 

II. verzió: Hátsó csarnok átépítése mélygarázzsal, modern környezet kialakítása 

Török Sándor Strandfürdő infrastrukturális fejlesztése: Gyógyászati szolgáltatás átköltöztetése a fürdő 

főépületbe, plusz szolgáltatásokkal, Szaunaszolgáltatás bővítése, sószoba modernizálása, pihenőszoba 

bővítés, zuhanyzók élményzuhannyá alakítása, a fürdő teljes elektronikai és gépészeti felújítása, a 

fürdő beléptető rendszerének megújítása, a fürdő kültéri 50 m-es medencéjének a vízforgatásának 

modernizálása, új forgatószivattyúpár beépítése. 

Kempingfejlesztéshez kapcsolódóan a szomszédos szálloda megvásárlása, felújítása, mely alkalmas lesz 

így a sportszálló, középkategóriás részben gyógyszálló funkció betöltésére. Az épületre elhelyezhető 

napelemrendszer. 

Bodnár Bertalan felújítás és kemping: A régen úttörőtáborként funkcionált, jelenleg csak beton 

torzókként magasló, kihasználatlan bungallóhelyeket mobil épületek fogadására alkalmassá kell tenni. 

A telek további részén sátorhelyeket kell kijelölni, közös tusoló helyet kell építeni. 

 
2 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény. 



 

Kerámiaközpont korszerűsítése: Kerámiaközpont energetikai fejlesztése, padlástérben látogatóbarát 

kialakítással, udvarburkolás és kiszolgáló épület felújítása (művészeti szálláshelyé alakítása). 

 

Megtartó város beruházásai: 

Eötvös iskola felújítása, Bethlen Gimnázium felújítása 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai telephely korszerűsítése, Klauzál utcai telephely 

korszerűsítése, Észak utcai telephely korszerűsítése, Sz.István utcai telephely korszerűsítése, Pálffy 

utcai telephely fejlesztése, Szabadság téri telephely fejlesztése, Oldalkosár 4. telephely fejlesztése, 

Oldalkosár 14. telephely fejlesztése, HTKT Bölcsődék épületgépészeti és eszközállomány 

korszerűsítése,  

Házorvosi rendelők felújítása és technológiai korszerűsítése, Zrínyi utca 9. orvosi rendelők kialakítása 

udvarfelújítással. 

Bérlakás felújítási program 

Érzékenyítés, közösségi programok, táborok, szülői felkészítő programok, óvodai segítők támogatása, 

felvilágosító programok, szűrések, bűnmegelőzés, közlekedésbiztonsági szemléletformálás, 

környezetvédelmi szemléletformálás, óvodai mozgásfejlesztési programok, ifjúsági megtartó 

programok. 

 

Zöldülő város beruházásai: 

Városháza energetikai és műemléki felújítása a belső udvar környezettudatos fejlesztésével. 

A zöldfelületi rendszer és kezelési módszereinek komplex, klímaadaptív fejlesztése (ZIFFA, zöldfelületi 

kataszter létrehozása). 

Integrált megújuló energetikai program a geotermikus fűtési rendszerek korszerűsítésével, 

fejlesztésével, Új termálkörök kialakítása új fogyasztók rákötésével a távhőrendszerre. (Északi 

termálkör - SZTE, Mozi, Szabadság téri Óvoda, Városi Stadion, Liszt Ferenc Ének-Zenei Iskola, 

Katasztrófavédelem, Szent István Általános Iskola). 

Naperőműpark létesítése Modern Városok Program részeként. 340 Ha területen 200 MW előállítása a 

cél. Befektetők keresése folyamatban. 

Szennyvíztisztító telep fejlesztése és kapacitásbővítése: A KEHOP-2.2.2-15-2021-00170 

azonosítószámú, Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása című projekt 

Rekreációs célú közösségi tér, sportolásra, pihenésre alkalmas funkciókkal. (futópálya, 

pihenőfelületek, rendezett zöldfelületek, sétautak): Susáni lakótelepi zöldinfrastruktúra rehabilitáció, 

Belvárosi lakótelepi zöldinfrastruktúra rehabilitáció, Hódtói Pihenőliget - Zöld Oázis kialakítása, 

Kertvárosi lakótelep zöldfelületeinek megújítása, Damjanich u.-i egészségpark létrehozása, Széchényí 

téri egészségpark létrehozása,  

Németh László városi könyvtár energetikai korszerűsítése: Termálnyomvonal kiépítése és az épület 

rákötése, további energetikai felújítással 

Csapadékvíz elvezető nyílt árkok felújítása Susáni és Béketelepi városrészen, Hódtói kis tiszai csatorna 

bélése, szivattyútelep felújítása 



 

Kalmár iskola felújítása, Cseresznyés kollégium felújítása Modern Városok Program. Teljes energetikai 

korszerűsítés. 

Buszmegállók modernizációja és zöldítése 

Hibrid/elektromos buszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra kialakítása 

Kása erdő fejlesztése: Aktív rekreációs területek kialakítása (futópálya, játszótér, szabadtéri tornapálya 
stb.). 

Körtvélyesi-holtág rehabilitációja, ökopark, tanösvény kialakítása céljából: alapvetően 

természetvédelmi funkciókkal bíró terület. Természetvédelmi beruházások: odukihelyezés, etető 

kihelyezés, megfigyelő helyek, horgászhelyek kialakítása. Vizitúraösvény. Körtvélyes-sziget, Barci rét 

bevonása (Nemzeti Park fenntartásában) Őshonos növények telepítése, biodiverzitás fokozása. Ártéri 

gyümölcsös. Vízmegtartás a kubikokban. Fokgazdálkodási bemutató. Barci rét üzemeltetése az Anyita 

tó mintájára. 

Mártélyi holtág és üdülőterület aktív- és ökoturisztikai fejlesztése: A három tanösvény rekultivációja, 

erdei tornapálya, információs táblák kihelyezése. A meglévő infrastruktúrák használatba vétele. Az 

erdei iskolás tantermek használata. Kenupark üzemeltetése. Turisztikai honlap. Szakemberek képzése, 

horgászturizmus hangsúlya, halászati bemutatóhely kialakítása, madár- és denevérvédelmi 

bemutatóhelyek. Odúzás, etetés. 

 

Digitális város beruházásai: 

Smart City Programdokumentum kidolgozása  

Adatvagyon hasznosító portál létrehozása: Adatvagyon felmérés és konszolidáció (adatkörök, 

adatgazdák, adatkezelők, gyűjtési módszerek, formátumok, protokollok összeírása, 

metaadat rendezés), Adathasznosítás (feldolgozás, adatbázis fejlesztés és portál létrehozás) 

Városkártya funkcióinak fejlesztése, mobilalkalmazás fejlesztése a városkártyához, digitális városkártya 

létrehozása, hibabejelentő létrehozása 

Épületenergetikai kataszter létrehozása: A városi épületek felmérése, távérzékelési módszerekkel is és 
az épületekről adatbázis készítése energetikai adottságaikról, open data portál létrehozása 

GreenCity ingatlan-minőségbiztosítási rendszer fejlesztése és bevezetése: Középületek és 
lakóingatlanok zöldítési programja. Keretrendszer kiépítései elvárásokkal és gyakorlatokkal, hogy 
hogyan tudnak az ingatlanok minél kevesebb szemetet termelni, körforgásos módon működni, 
energiát megtakarítani. Amely épület ezeket a kritériumokat teljesíti, plakettet kap (Tiszta udvar, 
rendes ház új módszere). Lakosok pályázhatnak egyes eszközökre, pl. esővíz-gyűjtőre 

Kamerarendszer fejlesztése AI megoldásokkal: közterületi kamerarendszer háttérrendszerének 
informatikai fejlesztése 

Digitális utastájékoztatási rendszer létrehozása a helyi tömegközlekedésben: A helyi autóbuszjáratain 
valós idejű gépjárműkövetés (GPS) alapján digitális utastájékoztatási rendszer fedélzeti kijelzőkkel 

Okos zebrák kialakítása: Évente 1 db új okoszebra kiépítése bekötéssel és MVM ügyintézéssel együtt. 

 

Kiszolgáló város beruházásai: 

Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) létrehozása  



 

Belváros megújítása: Bakay-kút burkolatok helyreállítása, berendezési tárgyakat korszerűsíteni 
szükséges, Ótemplom környezetének megújítása, burkolatok tisztítása és javítása, járda kiépítése 
kitaposott fűsáv nyomvonala mentén, zöldfelület helyreállítása, erdőfal megnyitása, Multinfunkciós 
tér létrehozása (Sarokház előtti tér), Parkolóház kialakítása (parkolólemez) 

Tóth Malom utca útfelújítás: A várost kettévágó vasútvonal déli oldalán új gyűjtőút kialakítása 
szükséges, mely jobb közlekedési lehetőséget biztosít a vasúton áthaladó úthálózatot is figyelembe 
véve 

Tóth Malom utca kerékpárút kiépítés, Teleki utca kerékpárút 

Kerékpáros hálózatfejlesztés és forgalomirányítás javítása: új infrastruktúra építése nélküli 
fejlesztések, kerékpársávok, kerékpáros nyomok létrehozása, kerékpáros közlekedésre felhívó 
forgalmi jelzések kihelyezése városszerte. 

Kerékpártárolók számának bővítése intézményeknél, buszmegállóknál, kereskedelmi egységeknél. 

Belterületi útfejlesztések: Szent Antal utca körforgalom a Szt. Antal utca felújításával, Kodály Zoltán 
utca meghosszabbítása, Klauzál utca fejlesztése, 4415-4421 jelű utak összekötése körforgalommal 

Halesz sor és kapcsolódó zöldfelületek rendezése 

Kőfal és Hősök tere felújítása turisztikailag 

Műemléki épületek felújítása: Papi malom: komplett tetőfelújítás, szelestengely csere, vitorlák 

cseréje, Kopáncsi tanyamúzeum: Lakó- és melléképület külső tapasztott falainak javítása 

Tájház: karbantartási munkálatok 

 

7.3 Fenntartható üzemeltetés  
 

Prosperáló város 

Hódmezővásárhelyi Ipari park 
fejlesztése, bővítése 

Hódmezővásárhely 
MJV Önkormányzata 

  

Szolgáltatói szféra fejlesztéseit 
ösztönző barnamezős 
ingatlanfejlesztések  Ingatlan üzemeltetés költségei 

Regionális Agrár-Közigazgatási Központ 
létrehozása 

    

Piac fejlesztése 
Hódmezővásárhely 
MJV Önkormányzati 

cég 
  

Török Sándor Strandfürdő 
infrastrukturális fejlesztése I 

Hód-Fürdő Kft. 

Üzemeltetési költségtételek: 
munkabér + járulék, arányosított 
rezsiköltség, karbantartási költség, 
adminisztratív költség (igazgatási 
költség arányosított része)                                                                                                

Török Sándor Strandfürdő 
infrastrukturális fejlesztése II 

Hód-Fürdő Kft. 

Működési költségtételek: munkabér + 
járulék, arányosított rezsiköltség, 
karbantartási költség, adminisztratív 
költség (igazgatási költség 
arányosított része), egyszeri költség a 
meglévő engedély aktualizálása  



 

Török Sándor Strandfürdő 
infrastrukturális fejlesztése III-V 

Hód-Fürdő Kft.  

Török Sándor Strandfürdő 
infrastrukturális fejlesztése VI 

Hód-Fürdő Kft. 

üzemeltetés során jelenleg a szivattyú 
több mint 10 millió Ft villanyszámlát 
termel évente és minden évben 
egyszer minimálisan 600 e Ft-ot 
igényel a karbantartása 

Török Sándor Strandfürdő 
infrastrukturális fejlesztéséhez 
kapcsolódó szállodafejlesztés 

Hód-Fürdő Kft. 

Működtetési költségtételek: 
munkabér + járulék, arányosított 
rezsiköltség, karbantartási költség, 
adminisztratív költség (igazgatási 
költség arányosított része), közös 
marketing a fürdővel és a várossal 

Kerámiaközpont korszerűsítése     

Bodnár Bertalan felújítás és kemping 
Hódmezővásárhely 

MJV Önkormányzata 
cég 

  

 

 

Megtartó város 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda telephelyei 

Hódmezővásárhely 
MJV 

Önkormányzati 
intézmény 

  

Bérlakás felújítási program HVSZ Zrt   

HTKT Bölcsődék épületgépészeti és 
eszközállomány korszerűsítése 

Hóvirág utcai 
bölcsőde 

  

Házorvosi rendelők felújítása és technológiai 
korszerűsítése 

háziorvosok    

Eötvös József Technikum felújítása HSZC    

Zrínyi utca 9. orvosi rendelők kialakítása 
udvarfelújítással 

háziorvosok    

Bethlen Gábor Református Gimnázium és 
Szathmáry Kollégium felújítása, fejlesztése 

Ó-templomi 
Református 

Egyházközség 
  

Németh László Gimnázium és Általános Iskola 
fejlesztése 

Tankerület  

 

 

Zöldülő város 

Városháza felújítása 
Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata 
  

A zöldfelületi rendszer és kezelési módszereinek 
komplex, klímaadaptív fejlesztése (ZIFFA, 
zöldfelületi kataszter létrehozása) 

Hódmezővásárhely MJV 
Önkormányzata 

  



 

Integrált megújuló energetikai program a 
geotermikus fűtési rendszerek korszerűsítésével, 
fejlesztésével 

HVSZ Zrt   

Naperőműpark létesítése     

Szennyvíztisztító telep fejlesztése és 
kapacitásbővítése 

Alföldvíz Zrt  

Susáni lakótelepi zöldinfrastruktúra rehabilitáció 
Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata 
zöldfelület kezelése  

Belvárosi lakótelepi zöldinfrastruktúra rehabilitáció 
Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata 
zöldfelület kezelése  

Hódtói Pihenőliget - Zöld Oázis kialakítása 
Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata 
zöldfelület kezelése  

Kertvárosi lakótelep zöldfelületeinek megújítása Hódmezővásárhely MJV 
Önkormányzata zöldfelület kezelése  

Damjanich u.-i egészségpark létrehozása Hódmezővásárhely MJV 
Önkormányzata zöldfelület kezelése  

Széchényí téri egészségpark létrehozása Hódmezővásárhely MJV 
Önkormányzata zöldfelület kezelése  

Németh László városi könyvtár energetikai 
korszerűsítése 

Hódmezővásárhely MJV 
Önkormányzati 

intézmény 
  

Csapadékvíz elvezető nyílt árkok felújítása Susáni és 
Béketelepi városrészen, Hódtói kis tiszai csatorna 
bélése, szivattyútelep felújítása 

Hódmezővásárhely MJV 
Önkormányzati cég 

  

Kalmár Zsigmond Technikum energetikai felújítása HSZC    

Cseresznyés kollégium felújítása HSZC    

Buszmegállók modernizációja és zöldítése 
Hódmezővásárhely MJV 
Önkormányzata 

Zöldfelületek kezelése 
Növények cseréje 
Buszmenetrend táblák 
cseréje, Rongálások 
miatti cserék, 
felújítások 

Hibrid/elektromos buszok beszerzése és az 
üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra kialakítása 

Hódmezővásárhely 
Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Zrt. 

Áramfogyasztás 
Zöld felületek 
karbantartási költségei 
Járművek 
szervízköltsége 
V2G rendszer 
karbantartási költsége, 
Humán erőforrások 
költsége 
Létesítmény 
üzemeltetési költségek: 
rezsi, berendezések, 



 

anyagköltség 
E-töltők szervízköltsége 

Kása erdő fejlesztése 
Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata 
  

Körtvélyesi-holtág rehabilitációja, ökopark, 
tanösvény kialakítása céljából 

    

Mártélyi holtág és üdülőterület aktív- és 
ökoturisztikai fejlesztése 

    

 

Digitális város 

Adatvagyon hasznosító portál létrehozása Hódmezővásárhely 
Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Zrt. 

Support éves díja 
Tárhely költsége 
Humán erőforrás költségek 

Városkártya funkcióinak fejlesztése és  

Hódmezővásárhely 
MJV 
Önkormányzata 

Support éves díja 
Tárhely költsége 

Épületenergetikai kataszter létrehozása 
Hódmezővásárhely 
Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Zrt. 

Support éves díja 
Tárhely költsége 
Humán erőforrás költségek 

GreenCity ingatlan-minőségbiztosítási rendszer 
fejlesztése és bevezetése 

Hódmezővásárhely 
MJV 
Önkormányzata 

Humán erőforrás költsége, 
aki a programot kezeli 
Eszközök költsége 

Kamerarendszer fejlesztése AI megoldásokkal 
Hódmezővásárhely 
MJV 
Önkormányzata 

Humán erőforrás költsége, 
aki a programot kezeli 
Support költsége 

Digitális utastájékoztatási rendszer létrehozása a 
helyi tömegközlekedésben 

Hódmezővásárhely 
Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Zrt. 

éves szoftverdíj 

Okos zebrák kialakítása 
Hódmezővásárhely 

MJV 
Önkormányzata 

  

 

 

Kiszolgáló város 



 

Belváros megújítása 
Hódmezővásárhely 

MJV 
Önkormányzata 

  

Tóth Malom utca útfelújítás 
Hódmezővásárhely 

MJV 
Önkormányzata 

útfenntartás 

Tóth Malom utca kerékpárút kiépítés 
Hódmezővásárhely 

MJV 
Önkormányzata 

útfenntartás 

Szent Antal utca körforgalom a Szt. Antal utca 
felújításával 

Hódmezővásárhely 
MJV 

Önkormányzata 
 útfenntartás 

Kodály Zoltán utca meghosszabbítása 
Hódmezővásárhely 

MJV 
Önkormányzata 

útfenntartás 

Klauzál utca fejlesztése 
Hódmezővásárhely 

MJV 
Önkormányzata 

 útfenntartás 

Teleki utca kerékpárút 
Hódmezővásárhely 

MJV 
Önkormányzata 

útfenntartás 

Halesz sor és kapcsolódó zöldfelületek rendezése 
Hódmezővásárhely 

MJV 
Önkormányzata 

 zöldfelület fenntartása 

Kerékpáros hálózat költséghatékony fejlesztése 

Hódmezővásárhely 
MJV 
Önkormányzata 

Útfenntartás költségei, 
meghibásodások, 
rongálások miatti cserék 

4415-4421 jelű utak összekötése körforgalommal Magyar Közút útfenntartás 

Kőfal és Hősök tere felújítása turisztikailag 
Hódmezővásárhely 

MJV 
Önkormányzata 

  

Műemléki épületek felújítása Tornyai Múzeum   

7.4 Projektcsatorna fejlesztés intézményesítése 
 

Ebben a fejezetben a projektgyűjtéssel és projektfejlesztéssel kapcsolatos feladatok intézményi 

modelljét szükséges bemutatni. 

 

7.4.1 Ellátandó funkciók 
 

Projektgyűjtés 
- lakossági fórumok tartása, 
- on-line kérdőíves felmérések  
- egyeztetés vállalkozókkal,  
- egyeztetés civil szervezetekkel, 
- egyeztetés hatóságokkal 
- egyeztetés döntéshozókkal  



 

- projektek társadalmasítása 
 
Finanszírozási források felkutatása 

- pályázati támogatási lehetőségek figyelemmel kísérése, 
- vállalkozói vagy lakossági forrásbevonás önkormányzati kiegészítéssel, 
- potenciális befektetők felkutatása, 
- önkormányzati saját forrás hozzárendelése 
- hitellehetőségek és tőkebefektetések felkutatása 

 
Projektek előkészítési feladatai 

- engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, 
- ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése, 
- megvalósíthatósági tanulmányok, megalapozó dokumentumok elkészítése, 
- pályázatok elkészítése, 
- közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása 

 

7.4.2 Kulcsszereplők nevesítése 
 

Projektgenerálásban résztvevő nem önkormányzati szereplők: 

- Gazdaságfejlesztési Egyesület 
- Lakossági fórumok 
- Intézményi javaslatok 
- Vállalkozói javaslatok 

 

Projektgenerálásért felelős szerv: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 

- szelektálásra javaslat 
- döntéselőkészítés, előterjesztések 
- külső szakértőkkel együttműködés 
- projektlista összeállítása 
- finanszírozási lehetőségek felkutatása, tárgyalás, javaslat finanszírozási mixre 
- projektek társadalmasítása 

 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának Képviselő-Testülete 

- projektlista jóváhagyása, prioritások megállapítása 
- önkormányzati kötelezettségvállalás engedélyezése 
- önkormányzati önerő rendelkezésre bocsátása 

 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának polgármestere 

- finanszírozási források tárgyalása 
- szerződések aláírása 
- projekttársaság alapítása 

 

7.4.3 Intézményi modell bemutatása 
 



 

Az intézményi keret leírása, folyamat bemutatása, mely legalább a 6. ábrán összefoglalt lépésekre 

kitér. 

 

 

 

  

Projektgyűjtés, szelektálás: Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Iroda: projektötletek felkutatása, gyűjtése, 
szelektálása

Projekt műszaki előkészítése: Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Iroda tervező irodák bevonásával, tervező 
kiválasztásához műszaki dokumentáció összeállítása

Projekt finanszírozási modellje: Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Iroda külső tanácsadói támogatással: 
optimális finanszírozási konstrukció kidolgozása

Projekt lebonyolítása:  Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Iroda  külső tanácsadói támogatással: 
projektmenedzsment feladatok ellátása



 

 

8 Mellékletek  
 

8.1 Antiszegregációs Terv  
 

Az Antiszegregációs Terv a feltárt horizontális (társadalmi, gazdasági, környezeti) és térbeli 
jelenségeinek (szegregátumok, szegregációval veszélyeztetett területek) mérséklését, illetve 
felszámolását hivatott megvalósítani. 
 

8.1.1 Helyzetelemzés és értékelés  
 

Hódmezővásárhely a 2014-ben elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégia 3. fejezetében 
határozta meg Antiszegregációs Tervét. 
A szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása a 314/2012-es 
Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott egységes módszertan alapján történt. Ennek 
értelmében azokat az egybefüggő területeket tekintették szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aktív 
korúakon (15-59 év) belüli aránya alapján számított szegregációs index elérte vagy meghaladta az adott 
településtípusra vonatkozó határértéket (35%). További fontos kritérium, hogy szegregátumnak csak 
az a terület nevezhető, ahol az érintett lakosság száma legalább 50 fő. 
 
Hódmezővásárhelyen, a KSH 2011-es népszámlálási adatai az alábbi szegregátumokat mutatta ki.  
 
Szegregációval veszélyeztetett területek: 

• Észak u. - Dobó Katalin u. – Janáky István u. – Bibó Lajos u. által határolt terület 

• Bezerédi u. – Vidám u. – Hold u. által határolt terület 

• Kútvölgy Bem József u. – névtelen u. – Kútvölgy Dózsa György út által határolt terület 

• Tegehalom (külterület) 
 

Szegregátum (szegregációs mutató 35% feletti):  

• Bibó L. u. - Dobó K. u. -Bibó L. u. 
o Dobó K. u. 34-50.,  
o Bibó 13-31.  

Itt a lakónépesség a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján 255 fő volt. 

 

Az Önkormányzat adatai által lehatárolt, szegregációval veszélyeztetett területek: 

• Dobó Katalin u. 2-48.  

• Bibó Lajos u. 1-31.  

• Gólya u. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25.; 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26.  
 



 

8.1.1.1 A szegregáció társadalmi jelenségeinek horizontális elemzése – a változások 
értékelése  

 

Hódmezővásárhelyen az elmúlt Európai Uniós tervezési időszakban számos beavatkozás történt a 

szegregációs jelenségek mérséklése érdekében. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

komplex programok Hódmezővásárhelyen című, TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001 jelű projekt keretein 

belül szociális munkások dolgoznak a szegregációval érintett településrészek felzárkóztatása 

érdekében. A projekt keretében munkaerőpiaci képzések, álláskereső tréningek kerültek megtartásra. 

Megvalósultak még egészségügyi programok, közösségi programok; gyermekek számára fejlesztő 

foglalkozások. 

Ezek sajnos rendkívül alacsony részvétellel valósultak meg, a lakosság nem volt kellően motivált. Olyan 

programokra, a programokban olyan biztosítékokra van szükség, amelyek hosszú távon is képesek 

segíteni a rászorulókat. Jellemző, hogy amíg az egyes projektek tartanak, addig javul az érintettek 

helyzete, a program megszűnésével azonban megszűnik a javulás, a pozitív eredmények rövid életűnek 

bizonyulnak. A programok hosszú távú hatásának fokozása fontos cél. 

A Petra modellprogram az első évben 50, 2021-ben várhatóan 80 családot fogad be. A program keretén 

belül nem csak a gyermekek, hanem a szülők is részesültek a különböző tréningekben. A program 

további célja a tehetséges, de hátrányoshelyzetű gyermekek megsegítése. Az eddigi résztvevők 

körében elenyésző a lemorzsolódás. Sokan annak ellenére is részt vesznek a programban, hogy át 

kellett költözniük.  

 

8.1.1.2 A szegregáció területi vonatkozásai (szegregátumok) – a változások értékelése  

 

A városban körülbelül 300 olyan családot lehet beazonosítani, akik számára hosszú idő óta problémát 

jelent a felzárkózás 

Az Önkormányzat adatai alapján a szegregációval veszélyeztetett, leromlott területek egy részének a 
helyzete jelenleg kedvezőbb, azonban egyes településrészek továbbra is szegregációval 
veszélyeztetettnek tekinthetőek.  
A szegregált és veszélyeztetett, leromlott területeken élők a lakáskörülményeiket, munkaerő-piaci 

esélyeiket és így alapvető megélhetésüket tekintve napjainkban is kedvezőtlen helyzetben vannak.  

Továbbra is leszakadó, segítségre szoruló rétegek által lakott településrészek: Bibó Lajos utca, Dobó 

Katalin utca, Janáky István utca, Szabadság tér, Gólya utca. 

 

8.1.2 Antiszegregációs terv  
 

8.1.2.1 Az antiszegregációs fejlesztési célok és beavatkozási javaslatok 

 

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó Antiszegregációs terv céljai és a tervezett beavatkozások 
esetében Hódmezővásárhely MJV a fentebb jelzett területi folyamatoknak és megvalósult 
fejlesztéseknek köszönhetően nem kíván speciális területi, szegregátumra vonatkozó célokat 
meghatározni, ugyanakkor a település egészére vonatkozó horizontális antiszegregációs célokat és 
beavatkozásokat azonosít az alábbi táblázatban foglaltak szerint.  



 

 

Horizontális antiszegregációs célok és beavatkozások 

 Célok A célok elérése érdekében tervezett beavatkozások 2021-2027 
Költség és annak 
tervezett forrása 

 A fejlesztések céljának 
meghatározása az adott 
horizontális szempont 
vonatkozásában a 2027-ig terjedő 
időtávra. 
Nem koncepcionális célokról van 
szó, hanem konkrét stratégiai ill. 
operatív célokról! 

a korábbi tervezési időszakból áthozott és folytatásra tervezett folyamatok 
 
újonnan kezdeményezett beavatkozások  
természetesen egy célhoz tetszőleges számú beavatkozás kapcsolható  

A beavatkozások becsült 
költségének bemutatása  

1.  Közösségfejlesztés Közösségépítő programok szervezése  

2. Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése 

Lakásfenntartási támogatások szociális rászorultság alapján  

3.  Speciális felzárkóztató programok 
bővítése 

Tanoda program, mentorprogram kiszélesítése  

4. Civil szervezetekkel történő 
munkamegosztás speciális 
területeken 

Együttműködés a helyi civil szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal  

 
  



 

Területi fókuszú antiszegregációs célok és beavatkozások 

 Szegre-
gátum 

Célok  Tervezett beavatkozások 2021-2027 Költség és annak 
tervezett forrása 

  A fejlesztések céljának 
meghatározása a szegregátum 
vonatkozásában a 2027-ig terjedő 
időtávra. 
Nem koncepcionális célokról van szó, 
hanem konkrét stratégiai ill. operatív 
célokról! 

tovább vitt folyamatok 

• egyéni fejlesztések 

• közösségépítés 

• lakókörnyezet/ infrastruktúra 

• lakhatás 
2021-ben kezdeményezett beavatkozások 

• egyéni fejlesztések  

• közösségépítés 

• lakókörnyezet / infrastruktúra 

• lakhatás 

Az egyes konkrét 
fejlesztési elemek 
becsült költségének 
bemutatása. 

1.   Szegregátumok közterületeinek 
fejlesztése 

Lakások, lakókörnyezet karbantartása, szépítése a lakók bevonásával; a 
költségek lakbérbe történő beszámítását lehetővé tevő gyakorlat 
fenntartása 

 

2.  Szegregátumok körzetében a 
közszolgáltatások elérhetőségének 
javítása 

Külterületek felmérése, tanyagondnoki szolgálat biztosítása  

3.   Lakhatási körülmények javítása Lakások infrastruktúrájának korszerűsítése  



 

8.1.2.2 A szociális városrehabilitáció akcióterületének meghatározása és a választás 
indoklása (amennyiben releváns) 

 

8.1.2.3 A két antiszegregációs beavatkozási dimenzió kapcsolata  
 

A táblázat sorokkal rugalmasan bővíthető.  

 

Szegregátum  Szegregátum Szegregációval veszélyeztetett területek 

Átfogó beavatkozás      

Közösségfejlesztés x x x x x 

Helyi egészségügyi és 
szociális infrastruktúra 
fejlesztése 

x x x x x 

Speciális felzárkóztató 
programok bővítése 

x x x x x 

Civil szervezetekkel 
történő munkamegosztás 
speciális területeken 

x x x x x 

 

8.1.2.4 A beavatkozások ütemezése  
 

A táblázat sorokkal rugalmasan bővíthető.  

 

Tervezett akciók és 
beavatkozások  

2022 

1.  

2022 

2.  

2023 

1.  

2023 

2.  

2024 

1.  

2024 

2.  

2025 

1.  

2025 

2.  

2026 

1.  

2026 

2. 

2027 

1. 

2027 

2. 

horizontális              

Közösségfejlesztés             

Helyi egészségügyi 
és szociális 
infrastruktúra 
fejlesztése 

            

Speciális 
felzárkóztató 
programok bővítése 

            

Civil szervezetekkel 
történő 
munkamegosztás 
speciális 
területeken 

            

szegregátumonként              



 

Tervezett akciók és 
beavatkozások  

2022 

1.  

2022 

2.  

2023 

1.  

2023 

2.  

2024 

1.  

2024 

2.  

2025 

1.  

2025 

2.  

2026 

1.  

2026 

2. 

2027 

1. 

2027 

2. 

Szegregátumok 
közterületeinek 
fejlesztése 

            

Szegregátumok 
körzetében a 
közszolgáltatások 
elérhetőségének 
javítása 

            

Lakhatási 
körülmények 
javítása 

            

 

8.1.2.5 Az antiszegregációs terv pénzügyi terve  
A táblázat sorokkal rugalmasan bővíthető.  

Tervezett akciók és beavatkozások  becsült költés  tervezett forrás   

horizontális     

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése 

 TOP Plusz / EFOP Plusz  

Speciális felzárkóztató programok bővítése  TOP Plusz / EFOP Plusz  

Civil szervezetekkel történő munkamegosztás 
speciális területeken 

 TOP Plusz / EFOP Plusz  

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése 

 TOP Plusz / EFOP Plusz  

szegregátumonként     

Szegregátumok közterületeinek fejlesztése  TOP Plusz / EFOP Plusz  

Szegregátumok körzetében a közszolgáltatások 
elérhetőségének javítása 

 TOP Plusz / EFOP Plusz  

Lakhatási körülmények javítása  TOP Plusz / EFOP Plusz  

Összesített költés:     

 

  



 

 

8.2 Elvégzett kérdőíves felmérések dokumentálása 
8.2.1 Lakossági felmérés 
 

 

Vásárhely 2030 Stratégia 

(Hódmezővásárhely MJV FVS) - Online 

kérdőív a lakosok részére 

1.Az Ön életkora *  

18 év alatt 

18-25 éves 

25-40 éves 

40-60 éves 

60 év felett 

2. Az Ön neme * 

Férfi 

Nő 

3. Az Ön iskolai végzettsége * 

8 általános vagy kevesebb 

szakmunkásképző 

gimnázium, technikum 

főiskola, egyetem 

Egyéb (OKJ, stb.) 

4.Melyik településrészen él? 

 Belváros 

 

 

 

Kertváros 

Hódtó 

Csúcs 

 Béketelep 

Tabán 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarján 

Susán 

Iparterület-Temető 

Kása-erdő 

Kishomok 

Öreghomok 

Újváros 

Kútvölgy 

Erzsébet 

Szikáncs 

Batida 

 

5. Mióta él Hódmezővásárhelyen? * 

Születésem óta Hódmezővásárhelyen élek 

Legalább 10 éve 

Néhány éve 

Új beköltöző vagyok (max. 1 éve) 

 

 

6. Amennyiben újonnan, vagy néhány éve költözött be: Honnan költözött ide? 

Hódmezővásárhely más városrészéből 

más városból 

Más kistelepülésről 

Külföldről 

 

7. Hol dolgozik? * 

Hódmezővásárhelyen 

Szegeden 

Csongrád-Csanád megye más településén 

Más, távolabbi településen 

Nyugdíjas vagyok 

Diák vagyok 



 

CSED/GYED/GYES-en vagyok 

Munkanélküli vagyok 

 

8. Mi a három legfontosabb értéke Hódmezővásárhelynek az alábbiak közül? (amiért szeret itt élni, 

amit legjobban szeret a városban) * 

Biztonságos város 

Nyugodt környék 

Kertváros 

Megközelíthetőség 

Kerékpárutak 

Közlekedés 

Családbarát 

Jó oktatás 

Tisztaság 

Kultúra 

Barátságos  

Természetközeli 

Sport 

 

9. Van olyan észrevétele Hódmezővásárhellyel kapcsolatban, amit nem szeret, amin változtatna? 

(amennyiben nincs ilyen kérjük írja azt, hogy "nincs")* 

Saját válasz 

 

10. Az alább felsoroltak közül melyekkel van megelégedve, illetve melyekkel nincs? Értékelje 1-től 5-

ig! (1-es a legrosszabb) * 

 1 2 3 4 5 

Az utak 

minősége 
     

A víz, csatorna, 

gáz ellátottság 
     

A közterületek 

tisztasága 
     



 

Információs és 

utcatáblák 

minősége és 

száma 

     

Parkok, 

játszóterek 

minősége, 

száma 

     

Szelektív 

hulladékgyűjtés 

minősége 

     

A zöldfelületek 

állapota 

(növényzet, fák, 

virágok) 

     

A levegő 

tisztasága 
     

Közbiztonság      

A 

polgármesteri 

hivatal 

működése 

     

Óvodák 

elérhetősége, 

minősége 

     

Iskolák 

elérhetősége, 

minősége 

     

Háziorvosi 

ellátás 
     

Gyermekorvosi 

ellátás 
     

Védőnői 

szolgálat 
     

Fogászati 

ellátás 
     

Panelházak 

energetikai 

állapota 

     



 

(felújítottság, 

korszerűség) 

Idősellátás, 

gondozás 
     

Kulturális 

rendezvények 

minősége, 

rendszeressége 

     

Sportolási és 

szabadidős 

lehetőségek 

     

Polgármesteri 

hivatali 

tájékoztatás 

mennyisége, 

formája 

     

Közösségi 

terek állapota, 

szolgáltatásai 

     

 

11. Milyen informatikai eszközöket használ? Több válasz is lehetséges. * 

 

  

személyi számítógép (asztali számítógép)  

notebook / laptop  

okos / smart televízió  

okostelefon  

okosóra  

nincs ilyen eszközöm  

 

12. Milyen céllal használja az internetet? Több válasz is lehetséges.* 

 

  



 

napi munkavégzés részeként  

ügyintézés céljából pl. nyomtatványok letöltése és 

benyújtása 
 

rendelkezik ügyfélkapuval és rendszeresen használja   

szolgáltatásokat vesz igénybe pl. elektronikus vásárlás, 

foglalások intézése (szállás, repülőjegy stb.) 
 

kommunikációs, kapcsolattartási céllal (telefon, levelezés, 

Skype stb.) 
 

információszerzés, tájékozódás céljából  

tanulási céllal - oktatási anyagok letöltése, e- oktatás 

igénybevétele 
 

közösségi oldalak látogatása  

szórakozás – video, film, zene letöltéshez  

játékok  

egyáltalán nem használok internetet  

 

13. Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a közszolgáltatásokkal? Több válasz is 

lehetséges.* 

 

 Hagyományo

s postai úton 

Telefo

n 

Személye

s 

ügyintézé

s 

Online 

ügyintézé

s /e-mail 

Mobil 

applikáci

ó 

Digitális 

mérőeszközökö

n keresztül 

távhő / 

hőszolgáltatás 

(amennyiben 

releváns 

      

víz- és 

csatorna 

szolgáltatás 

      

hulladékszállítá

s 
      



 

közösségi 

közlekedés 

(helyközi 

járatok) 

      

közhivatali 

ügyintézés 

(Kormányablak, 

önkormányzat) 

      

egészségügyi 

ellátás 
      

szociális ellátás       

kulturális 

szolgáltatások 

(mozi, színház, 

kulturális 

intézmények) 

      

 

14. Milyen környezettudatos eszközökkel / okos eszközökkel rendelkezik otthonában? Több válasz is 

lehetséges.* 

 

  

okos fogyasztásmérő (pl. elektromos áram, víz, gáz stb. 

szolgáltatás) 
 

okos lakás irányító rendszer (az okos lakás irányító 

rendszer automatikusan szabályozza a lakás hűtését, 

fűtését/távolról vezérelhető stb.) 

 

okos, családi ház telkét fenntartó rendszer pl. okos 

locsoló, ami a talajnedvességet méri és szükség szerint 

indítja el a locsolórendszert 

 

hibrid vagy elektromos hajtású autó / egyéb jármű   

tudatos otthon – tájolás, klímatudatos növénytelepítés  

megújuló energia használata (földhő, napenergia stb.)   

 

 



 

15. Milyen fejlesztés(ek) megvalósulását tartja a legfontosabbnak a következő 5 éven belül? (többet 

is megjelölhet)* 

• út-és járdaépítések 

• zöldfelületek növelése 

• intézményfelújítások 

• munkahelyteremtés (közvetett vagy közvetlen módon) 

• közműfejlesztések 

• közlekedési feltételek javítása 

• társadalmi felzárkóztatás  

• egyéb: Saját válasz 

 

16. Értékelje az alábbi fejlesztések hasznosságát 1-5 ig (1- nem hasznos, 5 igen hasznos) 

 

16/1. Értékelje az alábbi fejlesztések hasznosságát 1-5 ig (1- nem hasznos, 5 igen hasznos) 

(Prosperáló város) 

 1 2 3 4 5 

Vállalkozások 

munkahelyteremtő 

beruházásai 

     

 

 

 

Vállalkozások 

technológiai, 

eszközfejlesztési 

beruházásai 

     

 

 

 

 

Ipari park bővítése      

 

Szakképzési 

intézmények 

     

 



 

eszközparkjának 

fejlesztése 

      

Kedvezményes 

nyelvtanfolyamok 

     

 

 

Ingyenes 10 ujjas 

gépelési tanfolyam 

     

 

 

 

16/2. Értékelje az alábbi fejlesztések hasznosságát 1-5 ig (1- nem hasznos, 5 igen hasznos) 

(Zöldülő város) 

 1 2 3 4 5 

Zöld Pont Iroda a 

Városházán – 

energiamegtakarítási 

tanácsadás a 

lakosságnak 

 

     

 

Fűnyírás racka juhok 

legeltetésével 

     

 

 

Iskolák felújítása, 

energetikai 

korszerűsítése 

     

 

 

 

Kovács-Kűry 

Időskorúak 

Otthonának 

     

 



 

energetikai 

korszerűsítése 

 

 

 

 

Városi klímastratégia  

létrehozása 

     

 

 

Fenntartható energia 

és éghajlatváltozási 

akcióterv  

létrehozása 

     

 

 

 

Szennyvízcsatorna 

hálózat felújítása, 

bővítése 

     

 

 

 

Ivóvíz hálózat 

felújítása, bővítése 

     

 

 

Szelektív 

hulladékgyűjtő 

szigetek kihelyezése 

     

 

 

 

Zöldhulladék 

gyűjtéshez, 

komposztáláshoz 

gyűjtőedények 

biztosítása 

     

 

 

 



 

 

 

Elektronikai 

hulladékgyűjtés 

     

 

 

Elektromos gépjármű 

töltők telepítése 

     

 

 

 

16/3. Értékelje az alábbi fejlesztések hasznosságát 1-5 ig (1- nem hasznos, 5 igen hasznos) 

(Digitális város) 

 1 2 3 4 5 

Városkártya      

 

Okoszebra      

 

Új városi honlap      

 

Elektronikus 

ügyintézés a 

hodmezovasarhely.hu 

oldalon 

     

 

 

 

Médiacentrum 

létrehozása (Városi 

TV, hodpress.hu, 

Vásárhelyi Valóság) 

     

 

 

 



 

16/4. Értékelje az alábbi fejlesztések hasznosságát 1-5 ig (1- nem hasznos, 5 igen hasznos) 

(Megtartó város) 

 1 2 3 4 5 

Ingyenes gasztro és 

életmód workshop 

családoknak 

     

 

 

 

Tehetséggondozás 

tárgyi jutalmakkal a 

jól teljesítő gyerekek 

családjai részére 

     

 

 

 

 

Életmód fejlesztési 

program családoknak 

és az eredményes 

életmód-váltás tárgyi 

jutalmazása 

     

 

 

 

 

 

Ingyenes iskolai 

felkészítő program 

óvodásoknak 

     

 

 

 

Várandós 

anyukáknak, 

ingyenes személyre 

szabott 

gyermeknevelési 

felkészítő program 

     

 

 

 



 

 

 

Gyógypedagógiai 

fejlesztő 

foglalkozások 

kisbabás családoknak 

     

 

 

 

 

Hátrányos helyzetű, 

illetve a gyermeküket 

egyedül nevelő 

családokat segítő 

foglalkozások, 

programok 

     

 

      

Civilek szervezetek 

támogatására városi 

pályázat 

     

 

 

 

Önkéntes programok 

(pl. szemétszedés, 

közterület 

rendbetétele) 

     

 

 

 

 

Városi programok, 

rendezvények  

     

 

 

 

16/5. Értékelje az alábbi fejlesztések hasznosságát 1-5 ig (1- nem hasznos, 5 igen hasznos) 



 

(Kiszolgáló város) 

 1 2 3 4 5 

Hódtói pihenőpark      

 

Mászófal a Serház 

téren 

     

      

Ingyenes 

buszközlekedés 

     

 

 

Út- és járdaépítések, 

felújítások 

     

 

 

Óvódák felújítása      

 

Bölcsődék felújítása      

      

Tram-Train      

 

Közvilágítás 

lámpatestek cseréje 

     

 

 

Kerékpárút építések, 

felújítások 

     

 

 

Közösségi 

sütögetőhelyek 

létrehozása (Európa 

     

 



 

Park, Somogyi domb, 

Hódtó) 

 

 

 

 

Háziorvosi rendelők 

felújítása 

     

 

      

Ifjúsági Klub 

létrehozása 

     

 

 

Tanyavillamosítás, 

tanyák fejlesztése 

     

 

 

Külterületi utak 

felújítása, fejlesztése 

     

 

Kemping létrehozása 

a strandfürdőnél 

     

 

 

Műfüves focipályák 

létrehozása 

     

 

 

Vízi élménypark a 

strandfürdőben 

     

 

Olvasókörök 

épületének felújítása 

     

 

 



 

 

17. Milyen egyéb létesítményeket / szolgáltatásokat látna szívesen? (ami hiányzik, amit szívesen 

használna) * 

Saját válasz 

 

18. Mennyire elégedett a város azon lakóterületén, ahol Ön él…* 

 

 1 2 3 4 5 

az Intézményi 

ellátottsággal 

(óvoda, 

bölcsőde) 

     

közlekedési 

állapotokkal      

utak állapotával 
     

köztisztasággal 
     

közbiztonsággal 
     

óvodai, 

bölcsődei 

ellátottsággal 

 

     

lakhatási 

viszonyokkal 

(bérlakások) 

     

Önkormányzati 

bérlakások 

elérhetőségével 

     

Parkolással 
     

kerékpárutakkal 
     

szálláshelyekkel 
     

sportolási 

lehetőségekkel      



 

lakóépületek 

energetikai 

korszerűsítésével 

     

 

19. Milyen sportolási lehetőséget hiányol a településrészen? 

(saját válasz) 

 

 

20. Milyen változtatást eszközölne a város egészségügyi rendszerében? (saját válasz) 

Saját válasz 

 

21. Milyen változtatást eszközölne a város szociális intézményrendszerében? (saját válasz)  

Saját válasz 

 

22. Egyéb javaslat, észrevétel: 

Saját válasz 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

8.2.2 Intézményi/ szervezeti felmérés  
 

Vásárhely 2030 Stratégia 

(Hódmezővásárhely MJV ITS 

felülvizsgálat) - Online kérdőív az 

intézmények részére 

1. A képviselt intézmény fenntartója* 

Önkormányzat 

Magyar Állam 

Egyház 



 

Civil szervezet 

Egyéb 

2. A képviselt intézmény ellátási területe * 

Oktatás-nevelés 

Kultúra-közművelődés 

Sport-szabadidő 

Egészségügy-szociális ellátás 

Közigazgatás 

Egyéb 

3. A képviselt intézmény dolgozóinak létszáma* 

0-10 fő 

11-20 fő 

25-50 fő 

50-100 fő 

100 fő felett 

4. A képviselt intézmény ellátási (illetékességi) területe (alapító okirat, SZMSZ szerint)  * 

Hódmezővásárhely 

Hódmezővásárhelyi járás 

Hódmezővásárhelyi járáson és azon kívüli települések 

Egyéb, Csongrád-Csanád megyén kívüli település 

5. A képviselt intézménynek van a hódmezővásárhelyi székhelyen kívüli részlege? * 

Nincs 

Van, Hódmezővásárhelyen a székhelyen kívüli 

Van, a megyében 

Van, egyéb településen 

6. Amennyiben a 4. kérdés Hódmezővásárhelyen kívüli "van" válaszai közül az egyiket jelölte be, 

adja meg a település nevét: 

 

Saját válasz 

 

7. Van-e folyamatban fejlesztése? *  (Jelölje meg, amelyik igen, több válasz lehetőséggel)  

beruházás / infrastruktúra-fejlesztés / bővítés 



 

foglalkoztatásbővítési 

informatikai 

energetikai 

egyéb, …… 

8. A képviselt intézmény a következő öt évben milyen fejlesztést tervez megvalósítani? * (jelölje 

meg, több válasz lehetőséggel) 

 

Székhely/Telephelyfejlesztés, bővítés 

Munkaerőképzés 

Informatikai fejlesztés 

Energetikai fejlesztés 

Eszközvásárlás 

9. Részt vesz a képviselt intézmény lakossági digitális szolgáltatások nyújtásában / jelen van-e az 

online térben?* 

Igen, a szolgáltatásporfólió részeként saját fejlesztésű digitális szolgáltatást nyújtunk (pl. mobil 
app, online oktatás, online ügyintéző felület biztosítása)  

Igen, lakossági tájékoztatás céljából saját honlappal rendelkezünk / közösségi médiában jelen 
vagyunk 

Nem 

10. Milyen informatikai eszközöket biztosít az intézmény alkalmazottainak? Jelölje X-szel! Több 

válasz is lehetséges. * 

  

személyi számítógép (asztali számítógép)  

notebook / laptop  

okostelefon  

okosóra  

egyéb  

nem biztosítunk informatikai eszközöket  

11. Milyen informatikai fejlesztés volt a szervezeten belül 2014-2020 között? Jelölje X-szel! Több 

válasz is lehetséges. * 

  



 

eszközpark-fejlesztés  

hálózatfejlesztés  

felhasználói tanfolyamok a dolgozók részére 

 

 

12. Az intézmény használ a székhelyén /telephelyén megújuló energiaforrásokat?  Jelölje X-szel! 

Több válasz is lehetséges. * 

 

  

napelem  

napkollektor   

faapríték-kazán  

geotermikus energia/földhő  

szélturbina  

 

13. Milyen környezettudatos eszközökkel / okos eszközökkel rendelkezik a szervezet? Jelölje X-szel! 

Több válasz is lehetséges. * 

  

okos fogyasztásmérő (pl. elektromos áram, víz, gáz stb. 

szolgáltatás) 
 

okos épület irányító rendszer (az okos épület irányító 

rendszer automatikusan szabályozza a hűtést, 

fűtést/távolról vezérelhető stb.) 

 

hibrid vagy elektromos hajtású autó / egyéb jármű   

Egyéb  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

8.3 Finanszírozási terv beavatkozásonként 
 

A cselekvési tervben azonosított beavatkozásokra kérjük kitölteni az alábbi táblázatot, és az FVS 

mellékletében szerepeltetni. Valószínűsíthető, hogy a táblázatban szereplő kérdések nem 

mindegyikére lesz meg a válasz az FVS készítése során, azonban ez a tábla egy eszköz a város számára, 

melyet folyamatosan nyomon követhet és folyamatosan kiegészíthet a beavatkozásokról keletkező 

plusz információkkal. 

Finanszírozási 

tervtábla.xlsx
 

 



 

 beavatkozás 
1 

beavatkozás 
2 

... 

A beavatkozás alapadatai    

A beavatkozás megnevezése    

Beavatkozás gazda    

Megvalósító partnerek    

Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett 

   

A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés)    

Finanszírozási információk    

A beavatkozás tervezett beruházási költsége    

Bevételtermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás , 
kiegészíthető ilyen tartalommal a beavatkozás 

   

Milyen finanszírozás vonható be  

(vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

  

 

 

 

Finanszírozás elemek aránya    

Eredménymérés történt az alábbi három kategória szerint: 

- csak társadalmi haszon 
- minimális pénzügyi haszon 
- mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető 

bevonására 

   

Kockázatok nevesítése    

    

Fenntartási információk    

Készült-e részletesebb értékelés (üzleti terv) a fenntarthatóságról    

Milyen bevételek/kiadások merülnek fel a fenntartás során    

Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba 

(vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

   

Externáliák (pozitív, negatív)    



 

8.4 Működési térkép 
 

 

Irányítás – legfőbb koordináló szervezet 

Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése 

Hódmezőváráshely MJV Közgyűlésének bizottságai 

Fejlesztési koordináció felelős szervezet 

Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 

Megvalósításban közreműködő szervezet 

HVSZ Zrt. 

HMSZ Zrt. 

Hódmezővásárhelyért Városfejlesztési Alapítvány 

Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda 

SZTE Mezőgazdasági Kar 

Várostérségi koordináció 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Szeged MJV Önkormányzata 


