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Bevezetés
A Településfejlesztési Koncepció 10-15 évet átfogó időtávlatra, a lakosság és a helyi
társadalmi-gazdasági-politikai szereplők bevonásával készülő, átfogó dokumentum, amely a
település fejlesztésének főbb elveit, célkitűzéseit, irányait, súlypontjait, térbeli alakításának
vezérfonalát, legfőképpen azonban az életkörülményeket jobbító szándékokat rögzíti. Erre az
alapdokumentumra építhetők az egyes választási ciklusok programjai, a helyi önkormányzat
egyéb tárgykörben több évre megalkotott – középtávú – fejlesztési, intézkedési tervei,
kiemelten az EU források megszerzését előkésztő és segítő ITS (Integrált Településfejlesztési
Stratégia).
A Kormány 2012-ben rendeletet alkotott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről (314/2012. (XI.8.). E
rendelet – egyebek mellett – megváltoztatta a településfejlesztési koncepció tartalmi
követelményeit is, ami önmagában is indokolttá tette a jelenleg hatályos koncepció
felülvizsgálatát és aktualizálását.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése két évtizede hangsúlyosan foglalkozik a város
fejlesztésével. Így készült el – a törvényi kötelezést megelőzően, 1996-ban – a város első
Fejlesztési Koncepciója. Ezt a koncepciót a jelenleg is hatályos, 2008-ban elfogadott
Városfejlesztési Koncepció követte. A célok ismételt újrafogalmazását korábban az ezredforduló
éveinek jelentős változásai (uniós csatlakozás, új országos és regionális elképzelések, időközben
módosult önkormányzati igények, stb.) indokolták, míg a jelenlegi megújítást a megváltozott jogi
környezet, mind az EU-s, mind a hazai elvárások, előírások módosulása, a korábbi célkitűzések
egy részének megvalósulása.

A 2008-as koncepciót követő IVS (Integrált Városfejlesztési Stratégia) alapján több – a város
fejlődésében meghatározó jelentőségű – program valósulhatott meg a legutóbbi években. A
fejlesztések alapvetően a Városfejlesztési Koncepciónak megfelelően, a város
településrendezési tervének keretei között történtek.
A településfejlesztési koncepció a társadalmi–gazdasági–műszaki–ökológiai adottságokra
épül, a közösség által elfogadott hosszabb-rövidebb távú célok elérésére. Ezért indokolt
lehet a 4-5 évenkénti aktualizálás még akkor is, ha a hosszútávú fejlesztési irányokban nem
jelentkezik lényegi eltérés. Pontosítani, finomítani lehet a célok eléréséhez vezető
megoldásokat, az arányokat és hangsúlyokat, az ütemezést, stb.
A tágabb és szűkebb térségre jellemző politikai, társadalmi, gazdasági változások, a kultúra,
a természeti környezet, az infrastruktúra helyzete, a foglalkoztatási és a jövedelmi viszonyok
átrendeződése együtt határozza meg a 21. század első harmadában – jellemzően 2030-ig –
körvonalazható fejlődés mértékét és irányait.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.

JÖVŐKÉP

Hódmezővásárhely jövőképe röviden:
„Az ősi múltra visszatekintő város és térsége virágzó kulturális, gazdasági és innovációs
központ, vonzó és egészséges természeti és művi környezettel, a szellemi és tárgyi
örökségeket megbecsülő és továbbfejlesztő helyi közösséggel, amelynek szorgalmas tagjai
befogadók, kreatívak és gyarapodók.”

1.1. A település jövőképe a társadalmi,
gazdasági, táji, természeti és épített környezetére
vonatkozóan
Minden település egyedi, összetett – természeti, társadalmi, gazdasági, műszaki és ökológiai
– rendszer. Kialakulását, fejlődését – esetenként stagnálását, vagy hanyatlását – spontán
folyamatok és tudatos emberi döntések egyaránt meghatározzák. Kiegyensúlyozott
működését a közösség felelős magatartása – politikája – garantálhatja.
Hódmezővásárhelyen az elmúlt három évtized negatív demográfiai folyamatai lelassulnak: a
természetes szaporulat negatív hatását ellensúlyozni tudja a bevándorlás. A lakosságszám
csökkenési üteme lassul. Ennek kettős oka van: egyrészt a város gazdasága megerősödik, és
a fejlődő gazdaság egyre több és jobb munkahelyet biztosít, másrészt Vásárhely
felértékelődik lakóhelyként. Főként az általa nyújtott igényes és vonzó környezetének és
magas színvonalú városi szolgáltatásainak köszönhetően.
A város gazdaságának fejlődését – a külső tényezők mellett – hatásosan segíti az innovatív
szemléletű és módszerű helyi fejlesztéspolitika. Az európai együttműködések során
megismert városfejlesztési módszertanokat alkalmazva a város mintaértékű
gazdaságfejlesztési programot indított el. A város sikeresen szólítja meg és vonja be a helyi
gazdaság fejlesztésében érintett szereplőket és megtalálja azt a kezdeményező, ösztönző
szerepet, amelynek révén jelentősen javul a gazdaság és a munkaerőpiac szereplői közötti
együttműködés.
Az együttműködés eredményeként a város ipari területein erősödnek a korszerű
technológiát alkalmazó és a város lakosai számára jövedelmező munkahelyet biztosító kis- és
nagyvállalatok. A meglévő vállalatok mellett új, ígéretes vállalkozások indulnak a város és az
oktatási intézmények közötti, vállalkozóvá válást támogató programoknak köszönhetően. A
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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nemzeti és a szegedi gazdaság dinamikusan
Hódmezővásárhely is sikeresen be tud kapcsolódni.

fejlődik,

amelynek

folyamataiba

A mezőgazdaságban végbemenő koncentráció egyrészt a korszerű technológiát alkalmazó
nagygazdaságok, másrészt a kialakuló rövid ellátási láncokba bekapcsolódó, illetve a
szövetkezésekbe tömörülő kisebb, de több család eltartására is képes gazdaságok
erősödését hozza. Az egyetem tudásbázisára támaszkodó, a kutatási eredményeket
hasznosító gazdasági társaságok versenyképessége és jövedelmezősége növekedik.
Erősödik a turizmus, mint gazdasági ág, amely elsősorban a város sajátságos kulturális élete
iránt érdeklődő turistákra és a kulturális szolgáltatásokhoz kapcsolt, a sajátos alföldi
természeti értékeket „megőrizve bemutató” aktív turizmusra, illetve az egészségturizmusra
épül. A „kultúra városa” termék tudatos fejlesztés eredményeként létrejön, a húzó
termékeket a komplex kínálat érdekében egyéb kínálati elemek egészítik ki, kapcsolódva
egyrészt a város természeti adottságaihoz, másrészt a város kiemelt szolgáltatási
rendszeréhez, a magán szereplőket is a rendszerben tudó egészségügyhöz. A térségi
turizmust profi, helyhez kötődő menedzsment-szervezet irányítja.
A város tudatosan felkészül a csökkenő népességszámra és élni tud azokkal a lehetőséggel,
amelyeket ez a helyzet kínál: a város a mennyiségi növekedés helyett a minőség javítására
koncentrálja erőit és partnerként vonja be a lakosságot a fejlesztések megfogalmazásába és
a szolgáltatások működtetésébe. A csökkenő lakosságszám lehetőséget kínál arra is, hogy a
városi szövetbe beavatkozzon, aktív ingatlan- és lakáspolitikáját összekapcsolja az épített
örökség védelmével és fejlesztésével.
A Hódmezővásárhely által nyújtott szolgáltatások kiemelkedő életminőséget nyújtanak a
lakosságnak. A város lakóinak egészségi állapota jelentősen javul, az egészség védelme olyan
értékké válik, amely minden korosztályban tudatosul. Ez pedig nem csak az Egészséges
Vásárhely Program eredménye, hanem annak is következménye, hogy a városban számtalan
sportolási lehetőség áll rendelkezésre.
Az oktatásban és a város egyéb területein is érvényesülő anti-szegregációs programok
következtében a lakosság minden rétege profitál a város fejlődéséből: a közel egyforma
minőségű oktatásban részesülő, a kreativitásra és a helyi kultúrára építő, megfelelő lakhatási
körülmények között élő gyerekek, a magas színvonalú szakoktatásban tanuló, a váráshelyi
vállalatoknál gyakorlatot szerző fiatalok, a fejlődő gazdaság által teremtett munkahelyeken
növekvő jövedelmet szerző munkaképes korúak.
Hódmezővásárhely kiemelkedő természeti és táji adottságai a jövőben felértékelődnek,
gazdagodnak. A jórészt háborítatlan, ökológiailag egyensúlyban lévő alföldi táj hétköznapi
értelemben is méltó megítélést kap. A tudatos megőrzést és a fegyelmezett elfogadást egyre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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inkább kiegészíti a harmonikus együttélés, sőt a kölcsönös előnyökkel járó hasznosítás. Az
egészségügyi, rekreációs és turisztikai szempontok mellett növekszik a szolgáltató-,
termelési- (termesztési) és értékesítési funkciók köre és szerepe, fokozatosan kialakul egy
piacok által is motivált zöld-, illetve „öko-ipar”. Ezzel párhuzamosan kiteljesedik és
színesebbé válik a város kulturális- és művészeti élete, valamint az erre épülő, üzleti alapon
működő vendégváró-vendéglátó struktúra. Megerősödik az „egészség-ipar”, választékában
és kapacitásában is bővül Vásárhely tradicionális vízgyógyászati-mozgásszervi rehabilitációs
kínálata és intézményi háttere.
A város örökölt és igényesen továbbfejlesztett épített környezete tovább javítja az
életminőséget és lakóinak komfortérzetét. A közvetett pozitív hatásain túlmenően gyakorlati
előnyöket is indukál a színvonalasan felújított Belváros és a rehabilitált városrészek sora. A
korszerűsödő, egyre vonzóbbá és attraktívabbá váló művi környezet önmagában is fejlesztési
potenciál lesz, amelynek gazdasági haszna a turisztikán és vendéglátáson túlmenően a
reálgazdaság más ágazataiban is érezhetővé válik a tervezés távlatában. A környezeti
tényezők közül kiemelést érdemelnek a műemlékek, az önkormányzati védettségű
objektumok és a világhírű régészeti leletek, illetve emlékhelyek. 2030-ig az örökségvédelem
fogalomkörébe tartozó épületek és műtárgyak többsége megújul és valódi kezelő
(hasznosító) gondoskodásába kerül. Addigra reálissá válik a „világörökségi” státusz és
Vásárhely végre felkerül a „kerámia-nagyhatalmak” térképére, annak minden előnyét
felhasználva. Megoldódik az évtizedes probléma és a méltán elismert tégla- és tégladíszítésű
köz- és lakóépületek felújítása lendületesen zajlik. A helyben ismét gyártott színes
idomtéglák nem csak országosan, de határokon túl is keresettek lesznek.

1.2. A város jövőképe térségi szerepére vonatkozóan
Magyarország történelmileg kialakult, sugaras térszerkezetéből adódó centrális erőtér
dominanciáján oldani kell, ez régóta felismert, országos érdek. Az országos és területi tervek
eredendően ezt sugallják, azonban – az EU támogatások ellenére – mégis erősödnek a
területi különbségek (konvergencia helyett divergencia). A megújított területi tervek új és
újszerű célkitűzései alapvetően a gazdaságfejlesztést célozzák, ezen belül a helyi
gazdaságfejlesztést, az adottságokra alapozva; ennek rendelődnek alá a további fejlesztési
prioritások, a térségi infrastrukturális fejlesztések is. Ez új perspektívát ígér.
Hódmezővásárhely, az egykor prosperáló mezőváros az ország peremére került; pozíciója
urbanisztikai értelemben félperiférikus helyzetű. Megfigyelhető jelenség, hogy egyre
erősödő, egyre komplexebb a megyeszékhely Szegedhez, annak intézményrendszeréhez való
kapcsolódás; ezt a kapcsolatrendszert a dinamikus oda-vissza forgalom (hivatásforgalom,
munkahelyi és diák ingázás, egyéni mobilitás, kereskedelmi kapcsolatrendszer) jeleníti meg.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Országon belül, sőt a régión belül is versenyhelyzet van az egyes várostérségek között.
Vásárhely számára épp az jelenthet versenyelőnyt, ha a területi tervek érvényesítése
következetesen megtörténik, továbbá ha offenzív partnerségi politikát folytat mind a szegedi
nagyvárosi tér, mind pedig a funkcionális várostérség szereplőivel.
A korszerű európai területfejlesztési ismérvek szerint: a városhálózatok szerepe elsődleges a
térségfejlődésben. Ebben a verseny és a kooperáció együttesen jelentkezik. Egy-egy régió
városai, és a városokban jelenlévő gazdasági szereplők külön-külön versengenek a
térségfejlesztési forrásokért, illetve a regionális és globális piacokért, viszont ezzel
egyidőben, illetve párhuzamosan a tudatos specializáció és/vagy a beszállítói hálózatba,
klaszterbe szerveződés jelenti az együttműködés lehetőségeit.
Hódmezővásárhely esetében érdemes ezt konkretizálni, a versenyelőnyök megteremtése,
kihasználása, a források céltudatos felhasználása érdekében. Mégpedig ágazatokra lebontva,
és a Szeged-Makó-Szentes városokra értelmezve, azok gazdasági adottságaira alapozva. Pl.
együttműködési
megállapodásokkal,
a
gazdasági
kamarák
helyi
csoportjai
közreműködésével; az Önkormányzat ebben kezdeményező szerepet vállalhat.
A Makóval összefüggő geopozíció inkább szimbolikus, távlati perspektívát ígérő. A tágabb
régiós, eurorégiós kapcsolatok egyértelműen, dominánsan gazdasági jellegűek; e kapcsolatok
az üzleti-, kereskedelmi viszonyokra értelmezhetők, és távlatosan ígéretesek. Ezt a kedvező
folyamatot szolgál(hat)ja a közlekedési szolgáltatások korszerűsítése. Általában véve
elmondható, hogy a város tágabb térségében a közúti hálózat ha lassan is, de közelíti az
európai színvonalat.
Hódmezővásárhely soha nem volt még abban a kedvező helyzetben, hogy országos
területfejlesztési dokumentumokban ennyire hangsúlyos szerepet kapjon; méghozzá
nevesítve, konkrét gazdaságfejlesztési célokkal. Az OTK-ban az ország perifériáján húzódó,
preferált „külső városgyűrű” nevesített szereplőjeként ez előnyös helyzetet, lehetőséget
jelent; e lehetőséggel élni kell.
Egyértelműen javítja Vásárhely geopozícióját az M43 teljes kiépítésével kialakuló új helyzet,
vagyis a nagy európai közlekedési folyosókhoz való kapcsolódás. E kapcsolatot a várost
felfűző kelet-nyugati gyorsforgalmi út megépítése (M47), ennek részeként az északi elkerülő
út gyorsforgalmi úttá alakítása, és az észak-déli irányú, ráhordó új közutak/felújítandó
főutak tesznek teljes értékűvé.
A területi tervekben – mint a város fejlődését befolyásoló külső tényezőkben - megjelenő
térségfejlesztési célok, ezen belül különösen a közlekedésfejlesztési célok megvalósítása
kiteljesítheti az elérhetőség javulását, a gazdasági kapcsolatok fejlődését (áru- és
személyszállítást) a várostérségen belül. Ezzel a kölcsönös gazdasági előnyök – amennyiben a
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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helyi hagyományokra épülő, értékteremtő helyi gazdaság (kreatív ipar) támogatása is
realizálódik – érvényesülhetnek. A területi tervekben előirányzott elővárosi vasutak
megépítése korszerűvé, komfortossá teszi a helyi mobilitást, a munkaerőpiaci mozgást. A
tiszai hajózás fejlesztése országos érdek, amelyhez elsősorban turisztikai fejlesztésekkel lehet
kapcsolódni. Ebbe a perspektívikus-távlatos helyzetbe kell a város belső fejlődését
elképzelni.
A területi tervek a tervszerű, átgondolt fejlesztések kereteit képezik. Kulcskérdés a
„kivitelezés”, azaz hogy mennyire sikerül érvényesíteni a gyakorlatban a területi tervekben
megjelenített és elfogadott fejlesztési célokat. A térségek versenye többszintű, azaz nem
csupán az egyes európai régiók versenyképességéről, ezek javításáról van szó. Országon
belül, sőt a régión belül is versenyhelyzet van az egyes várostérségek között. Vásárhely
számára épp az jelenthet versenyelőnyt, ha a területi tervek érvényesítése következetesen
megtörténik, továbbá ha offenzív partnerségi politikát folytat mind a szegedi nagyvárosi tér,
mind pedig a funkcionális várostérség szereplőivel. A tervezés távlatában a város valóságos
és teljes értékű társ-pólusa lehet Szegednek. A sokoldalú és egyenrangú kapcsolatban immár
a kölcsönös előnyökön alapuló komplementer (egymást kiegészítő) elv, valamint a
(jó)szomszédsági viszony érvényesül.

1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése
A legfőbb fejlesztési elvként ma is érvényes és mottóként idézhető a 2008-as koncepció
„hitvallása”: „Elődeink tisztelete, az általuk teremtett alapok továbbépítése, folyamatos
korszerűsítése, utódaink örökségének védelme, lehetőségeink szerinti kiteljesítése.” A
koncepció legfontosabb megállapításai és alapelvei ma is érvényesnek tekinthetők.
Összefoglalóan a következő elvek rögzíthetők:
– a társadalmi, gazdasági
előmozdításának elve,

és

környezeti

szempontú

fenntartható

fejlődés

– a fenntartható városfejlődés – zsugorodó népességszám mellett is – vállalható elv,
amennyiben az reális környezeti-, társadalmi-kulturális és gazdasági fejlődésen
alapul,
– a fenntartható településfejlesztés környezeti összefüggésben elsősorban hosszútávú
gondolkodást és módszertant, az elsődleges erőforrások (termőföld, energia, víz,
építőanyag, stb.) takarékosságát, ésszerű hulladékgazdálkodást, emberközpontú
környezetalakítást és települési-táji revitalizációt, környezetbarát infrastruktúrát és
ipart, szolgáltatást jelent, továbbá a „kompakt” (smart sity) és a „lassú”(slow city)
város elveinek érvényesülését,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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– társadalmi szempontból elsősorban az emberek alapvető testi-lelki igényeinek
kielégítését kell szolgálni a fenntartható városfejlesztésnek, amely kiterjed a
közösségi részvétel, a döntéshozatal, a partnerség, a szolidaritás és egyéb, a helyi
közösség érdekeit érintő valamennyi spirituális és materiális kérdésre,
– a fenntarthatósági elv gazdasági általánosságban kiegyensúlyozott viszonyok
megteremtését és fenntartását jelenti, ami konkrétabban stabil, klímatudatos,
innovatív, főként helyi erőforrásokra épülő helyi gazdaságot feltételez, amely kellően
termelékeny és versenyképes, épít a saját település képzési-, kutatói- és fejlesztői
bázisára, valamint megbízható munkaerő utánpótlására,
– kiemelt fejlesztési elv az értékelvűség és értéktudatosság,
– az esélyegyenlőség elve, melynek érvényesülése esetén a várost minden egyes
polgára zavartalanul, kényelmesen és biztonságosan „használni” tudja, azaz szűnjön
meg minden esetleges fizikai, társadalmi-gazdasági akadály, illetve új fejlesztések
esetén ilyen akadályok ne keletkezzenek,
– fontos városfejlesztési elv a rugalmasság és a gyors reagáló képesség, valamint
– a városi folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése, majd a
visszacsatolás és az indokolt „áttervezés” elvégzése. (A városfejlesztés és a
városrendezés szorosan összefüggő, egymástól függő, egymásra épülő tevékenységi
kör, melyben általában a „fejlesztés” alapozza meg és orientálja a „rendezést”. A
statikusabb városrendezési tervezés/szabályozás egyre inkább közelíti a folyamat-,
illetve folyamatos tervezést.)

2. CÉLOK
A működő, élő települések állandó jellemzője a változás. Az Önkormányzat feladata a
lakosság változó igényeinek minél teljesebb kielégítése, az emberhez méltó környezet és a
folyamatos megújulás feltételeinek megteremtése, továbbá a város területén elhelyezkedő
ingatlanokkal kapcsolatos közösségi- és magánérdekek összehangolása. Mindez
Hódmezővásárhely szellemi-, környezeti- és tárgyi hagyományainak, adottságainak
tiszteletben tartását, lehető leghatékonyabb felhasználását, továbbá megújítását jelenti, és a
szép, egészséges, kényelmesen használható városi környezet létrehozását célozza.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok
meghatározása
Társadalom
Hódmezővásárhely népességének csökkenése az elmúlt években is folytatódott, a város
lakossága mintegy 15,5%-al csökkent az 1980-as népszámlálás óta. Ennek egyik
következményeként az önkormányzatnak újra kellett gondolnia a helyi lakossági
közszolgáltatásokat, hiszen a népességcsökkenés miatt kevesebb, illetve kisebb befogadó
képességű intézmények szükségesek. Ugyanakkor ezen intézmények minőségi fejlesztése
elengedhetetlen a kor követelményeinek megfelelő szolgáltatási színvonal eléréséhez.
Emellett nyilvánvalóvá vált az is, hogy az összetett és sokrétű problémahalmazt nem lehet
eseti és egyedi beavatkozásokkal megoldani, ezért a város más módszert választott: átfogó
és mélyreható programokat indított, amelyek egy-egy részterület problémáit
összefüggéseiben vizsgálva, strukturális módszerekkel kezeli. Ilyen komplex program volt a
hódmezővásárhelyi oktatás integrált átalakítása, az Egészséges Vásárhely Program, a
mindennapos testmozgás és a Minden Nap Kultúra! Program. Ezen programok folytatása és
továbbfejlesztése az önkormányzat egyik kiemelt célja.
A lakosságszám csökkenését a természetes szaporulat kedvezőbb alakulása önmagában nem
lesz képes megállítani, legfeljebb mérsékelni. A demográfiai tendencia megváltoztatása – a
csökkenés ütemének lassulása, vagy a folyamat megfordítása – csak akkor lehetséges, ha a
város vándorlási mérlege pozitív lesz. Ennek érdekében Hódmezővásárhelynek egyfelől
hiteles és vonzó jövőképet kell megfogalmazni és sugározni önmagáról, másfelől attraktív és
minőséget mutató arculatot – városi környezetet és komfortot – megteremteni. Mindezek
révén remélhető, hogy az itt élőket maradásra, a máshonnan érkezőket letelepedésre
ösztönzi. Elengedhetetlen továbbá, hogy a város gazdasága jelentős mértékben
megerősödjön, és minőségi, magas presztízsű munkahelyeket teremtsen.

Gazdaság
A város gazdasága a rendszerváltást követően átalakult, a régi nagy állami vállalatok helyén
jellemzően több kisebb-nagyobb vállalkozás jött létre. Ez szerencsés volt abból a
szempontból, hogy a városban meglévő szaktudás és ipari kultúra nem veszett el,
ugyanakkor a munkahelyek száma csökkent. Sajnálatos módon a városban nem valósult meg
olyan nagyobb külföldi beruházás, amely új tevékenységeket honosított volna meg a
városban és jelentős számú munkahelyet teremtett volna. Vásárhely kölekedési-szállításilogisztikai adottságai látványosan javultak és tovább fejlődnek, ezért stratégiai cél lehet új,
nagyobb foglalkoztatási létszámot tervező befektetők megnyerése, betelepítése.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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A külső tőke vonzására alapozó növekedés mellett fontos, hogy a város meglévő gazdasági
szövete is fejlődjön, erősödjön, és belső forrásokból is tudjon növekedni, fejleszteni,
munkahelyeket teremteni. A gazdaságfejlesztés területén is ugyanolyan innovatív, komplex
szemlélet érvényesítése szükséges, mint például a már említett integrált oktatás kialakítása,
illetve az EVP esetében.
Gazdaságfejlesztési dilemma, hogy a város a vállalatok növekedését vagy a foglalkoztatási
hatásukat erősítse-e, hiszen e két cél nem feltétlenül jár együtt, bár egymást erősítik és a
település mindkét hatásból profitálhat. Ezért az egyes szektorokra szabott, a helyi gazdaság
szereplőivel egyeztetett célokat és fejlesztéseket szükséges megfogalmazni. A városnak rövid
távon mindenképpen kiemelt figyelmet kell fordítani azokra az ágazatokra, amelyek a
legjelentősebb növekedési és foglalkoztatási hatással bírnak. Ám ezek mellett a növekedési
potenciállal bíró jelentős foglalkoztatókat, a foglalkoztatási potenciállal rendelkező növekedő
cégeket, valamint az újonnan induló, innovatív, jelentős növekedési és/vagy a távolabbi
jövőben foglalkoztatási potenciált megtestesítő vállalkozásokat sem veszítheti el a
látóköréből.
A fejlesztendő szektorokat tekintve kiemelt figyelmet kaphat a kerámia- és téglaipar, a
textilipar és a gépgyártás (különösen a precíziós műszergyártás, az orvosi műszergyártás, és
az alumínium- feldolgozás). A megyei jogú városok között Hódmezővásárhelynek sajátságos,
a mezőgazdasági ágazat dominanciáját mutató gazdasági szerkezete van, amely különös
figyelmet érdemel. Más okok miatt kiemelt cél a turizmus, amely ugyan nem játszik jelentős
szerepet a város gazdaságában, ám egyedi turisztikai profil és megfelelő színvonalú kínálat
kialakítása révén erősebb szerepe lehet a foglalkoztatásban.
Fontos gazdaságfejlesztés cél, hogy a város ne csak a vállalkozások versenyképességét és a
foglalkoztatás bővítését, a munkahelyek teremtését tartsa szem előtt, hanem a meglévő
munkahelyek minőségének javítását, a strukturális foglalkoztatási problémák enyhítését, a
munkaerőpiacon belüli mobilitás növelését is. Ehhez szükséges a helyi gazdasági
szereplőkkel, valamint a képző-intézményekkel való sokkal intenzívebb együttműködés, a
közvetlen kapcsolat és kommunikáció feltételeinek szervezeti kialakítása.
A komplex, az adott ágazat sajátosságait feltáró és messzemenően figyelembe vevő, testre
szabott fejlesztési program megvalósítására kiváló példa a CeRamiCa projektben való
részvétel során kifejlesztett csomag. A kerámia ágazat alapos elemzésére, valamint a
partnerek közötti intenzív tapasztalatcserére és a jó gyakorlatok megosztására épített
viszony – többek között – alapja lehet az új termékek kifejlesztésének, új piacok
megnyitásának az érintett kézművesek és vállalkozások számára, a hatékony marketing- és
képzési eszközök kifejlesztésének, új munkahelyek és vállalkozások megteremtésének.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Kultúra, művészet, turisztika
Cél, hogy vásárhelyi léptékű, a város hagyományaira építő, ugyanakkor nagyvárosi minőséget
hordozó, multikulturális‐kreatív környezet alakuljon ki, amely képes minden társadalmi réteg
számára megfelelően inspiráló atmoszférát, térbeli és szervezeti környezetet nyújtani.
A cél megvalósítása érdekében a város építhet a már említett Minden Nap Kultúra!
Programra, valamint a CeRamiCa projekt eredményeire. A város kiemelkedően értékes, az
őskortól napjainkig ismert és elismert kerámiakultúrájának megőrzése elsőrendű prioritás,
amelynek fontos lépése lenne egy országos jelentőségű kerámiaművészeti kulturális és
oktatási központ kialakítása, a helyi civil szervezetekkel való partnerségben (Wartha Vince
Kerámiaművészeti Alapítvány) a helyi védelem alatt álló Nagy Sándor utcai épületben
valamint az ipartörténeti jelentőségű Majolika Gyár telephelyén.
A város multikulturális‐kreatív környezetének kialakítása nem csak fizikai infrastruktúra,
hanem a megfelelő rendezvények szervezése is: a jelentős hagyománnyal rendelkező,
országosan és nemzetközileg is ismert rendezvények és fesztiválok támogatása, a közép- és
felsőoktatáshoz kapcsolódó, a művésztelepekre és alkotóházakra épülő időszaki és állandó
jellegű programok, táborok, kurzusok, esetleg egy saját városi színházi társulat
megteremtése fontos városi cél.
A helyi kultúra mellett a Vásárhely és térsége által kínált különleges, csak erre a tájra
jellemző turisztikai látnivalók, attrakciók összehangolt fejlesztése, melyek kiteljesíthetik a
város turisztikai vonzerejét (mint például a tematikus csomagok és utak a tanyavilágban, az
ökoturisztikai programok kül- és belterületeken, régészeti és múzeumi bemutatók, ezek
közvetlen összekötése a térségi kerékpárút-hálózat kiteljesítésével).

Épített és természeti környezet
Minden település fejlesztését globális és helyi tényezők egyaránt motiválják. Kiemelten
fontos cél, hogy a városban és térségében tervezett beavatkozások és fejlesztések
összehangoltan, integrált módon, egymást erősítő hatásukat kihasználva történjenek. A
tervezés távlatában el kell érni, hogy a környezeti minőség, a komplexitás, a takarékosság és
közös felelősség legyenek a jövő városfejlesztésének meghatározó tényezői. Ehhez a
következő legfontosabb célokat kell alapul venni:
– A kompakt városszerkezet fenntarthatósága érdekében az indokolatlan és területpazarló
megoldások kerülése. A mennyiségi szemlélet helyett a minőségi javulást eredményező,
intenzív erőforrás hasznosítás, azaz további területek bevonása helyett átminősítéssel, vagy
funkciócserével történő fejlesztések támogatása.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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– A közúthálózat gyűrűs-sugaras rendszerének továbbfejlesztése, a központi belterületet
elkerülő és tehermentesítő utak megvalósítása, a már előirányzott külterületi feltáró utak
(külső gyűrű) hiányzó szakaszainak kiépítése.
– A beépítésre szánt területek további bővítésének radikális mérséklése, a termőföld, illetve
a közparkok, ligetek, erdők, temetők védelmének előtérbe helyezésével a város területi
tartalékainak –elsősorban az un. alulhasznosított – területeinek intenzív hasznosítása.
– Az erdőfoltok, és a külterületi utak menti fásítások, facsoportok egységes ökológiai
rendszerbe szervezése, a központi belterületet övező, tervezett „zöld–gyűrű” megvalósítása.
Ezzel párhuzamosan a beépített területeket a Tiszával és holt-ágaival összekötő – lehetőleg
felület-folytonos erdő, erdősáv (mintegy a város „tüdeje”) – kialakítása, a területek kullancs
mentesítése .
– A városközpont komplex, értéknövelő rehabilitációjának folytatása, mind funkcionális,
mind területi értelemben, ennek érdekében a gépjárművek belvároshoz közeli – térszint
alatti – elhelyezési lehetőségének biztosítása. A forgalmi tehermentesítés differenciált
bővítése.
– A lakóterületeken tapasztalható, az utóbbi években felgyorsult „foghíjasodás” komplex
kezelése (értékőrző felújítás, újrahasznosítás, a helyi kisiparra alapozott támogatás
lehetőségei, stb.).
– A hatalmas lakóterületi tartalékokra tekintettel a Béke-teleptől északra fekvő
szántóterület, és a Kakasszéki csatorna menti kiskertterület lakóterületi célú kijelölésének
elhagyása.
– A helyi területi védelem alatt álló városrészek (Susán, Tarján, Tabán kijelölt részei)
értékeinek lehető legteljesebb megőrzése, helyreállítása, az országos jelentőségű műemléki
védelem alatt álló – mintegy a város jelképének is nevezhető – „Kőfal” műemléki felújítása és
teljes hosszban történő kiszabadítása, az évtizedekkel ezelőtt megkezdett munka folytatása,
– A funkcionális és szociális városrehabilitációs programok folytatása (pl.
gazdaságfejlesztéshez kötődően, munkahelyek teremtésének igényével, a helyi
értékvédelemmel összekötve: a város legfőbb építészeti örökségét jelentő téglaépítészet
megőrzéshez szükséges téglagyártás mielőbbi beindítása).
– Az egyéb belterületeken élők városi színvonalú szolgáltatásokhoz való hozzáférési
esélyeinek differenciált biztosítása (pl. mobil ellátással, iránybuszokkal).
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Klíma- és környezetvédelem, energiatakarékosság
Fontos cél az energiahatékonysági beruházások folytatása mind a közszolgáltatások terén (pl.
közvilágítás korszerűsítés, a termálenergia felhasználásának további kiterjesztése,
önkormányzati intézmények értéknövelő és energiatakarékos felújításai), mind a lakótelepek
és lakóingatlanok energiahatékonyságát javító fejlesztéseknél (pl. a megújuló energiák
támogatásával). Ide sorolható még a közösségi és egyéni közlekedés környezet- és
energiatudatos összehangolt, differenciált fejlesztése. További cél az alternatív, helyben
fellelhető energiaforrások felkutatása és felhasználása.
Napjaink egyik legnagyobb globális kihívása a klímaváltozás, amelynek lokális klímamódosító
hatásai Hódmezővásárhelyen is érzékelhetők. Elsősorban a Belváros, Hódtó és Kertváros
intenzívebben beépített része veszélyeztetett ebből a szempontból, de a teljes igazgatási
terület is egyre sérülékenyebb. A káros hatások egy részének megelőzése, mérséklése és
részleges ellensúlyozása – de még az alkalmazkodás is – csak klímatudatos várospolitika
révén, integrált településfejlesztési és környezetalakítási döntésekkel, megoldásokkal érhető
el. Ennek pozitív helyi előzményei és részeredményei – geotermikus energia hasznosítása,
energiatudatos intézmény- és közvilágítás korszerűsítések, közterületek zöld-karakterű
felújítása, kerékpáros közlekedés ösztönzése és infrastruktúrájának fejlesztése, stb. –
ismertek. Ide sorolható még a néhány évvel ezelőtt Szegeddel közösen elindított „Tramtrain”
projekt előkészítése is. Reális cél lehet a „klímabarát város” szemlélet és módszertan
meghonosítása, majd komplex, integrált klímabarát programok kidolgozása és beindítása. El
kell érni, hogy az önkormányzat miden elérhető lehetőséget megszerezzen és a
rendelkezésére álló valamennyi eszközét e-cél érdekében hangolja össze.
Hódmezővásárhely mint tipikus „reagáló város” és mint potenciális „klímabarát város”
ragadja meg az „előre menekülés esélyét” és a globális kihívást formálja saját hasznára:
ismerje fel benne a gazdasági lehetőségeket! A „klíma-ipar” meghonosítása beláthatatlan
távlatokat nyithat és reális fejlődési alternatívát nyújthat Vásárhely számára. A
környezetbarát, energia- és klímatudatos „zöld” gazdaság és az ökológiai innovációk
egyszerre képesek munkahelyeket teremteni, a helyi klimatikus viszonyokat és az
életminőséget javítani, továbbá hozzájárulni a nemzeti és európai célok eléréséhez.

2.2. Részcélok és a beavatkozások területi
egységeinek meghatározása
Néhány lehatárolt eltérő karakterű városrész – mind adottságait, mind fejlesztési igényeit és
lehetőségeit tekintve – hasonló, így ezek fejlesztési céljainak összevont prognosztizálása
indokolt.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2.2.1. A fejlesztési célok értelmezése az egyes
településrészekre
A Belváros Hódmezővásárhely igazgatási, gazdasági, kulturális, egészségügyi és szolgáltató
központja. Arculatát – elsősorban a központban, a Kossuth tér környékén – a történeti és
építészeti folytonosság és igényesség jellemzi. Az elmúlt 20-25 évben megvalósult köz- és
magánépítkezések jellemzője az összehangoltság és az illeszkedés szándéka. Az esztétikai és
műszaki színvonal emelkedése nem csak az egyes épületeken érhető tetten, hanem a
közterületek megjelenésén is. A Belváros tereinek többsége és legfontosabb utca-szakaszai
megújultak, korszerűsödtek. További feladat a város- és utcaképre markánsan visszaható,
esztétikailag túlhaladott épületek felújítása és minőségi továbbfejlesztése. A Tornyai János
Kulturális város-rehabilitációs programhoz hasonló, tematizált és integrált projektek indítása
jelenthetné a Belváros további részeinek folyamatos revitalizációját, ezen belül
működőképességét és lakhatóságát. Elsőként a Kossuth téri két sarok-lakóház és a Hódáruház környéke kerülhetne komplex rehabilitációra.
Ezt követhetné a városépítészeti törést mutató Oldalkosár utca - Csengettyű-köz térsége. A
történeti városszövet feltépése, a beépítési karakter és az építészeti lépték drasztikus
megváltoztatása tartós egyensúlyvesztéssel járt, többféle értelemben is. Ennek részleges
orvoslása csak hosszabb távon reális. A következő fejlesztési ciklusban indokolt lenne a
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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strukturális beavatkozás, illetve urbanisztikai korrekció előkészítése, a társadalmi-pénzügyiépítészeti kutatások, cél- és hatásvizsgálatok elkészítése, az előtervezés beindítása.
A belvárosi zöldfelületek között egyrészt kimagasló értékű közterek, parkok, védett és
védelemre érdemes utcai fasorok, faegyedek, másrészt hiányos közkertek találhatók. A
paneles lakóterületek közkertjeinek felújítása és intenzív fásítása feltétlenül indokolt.
Susán, Tarján és Tabán sok tekintetben hasonló adottságú városrész. Itt találhatók a város
helyi területi védettségben részesülő – Vásárhely településszerkezetének legkorábbi
emlékeit őrző – részei. Az örökség megőrzése értéknövelő fenntartást és illeszkedési alázatot
igényel.
A városrészekben kevés a közösségi célú zöldterület, ezért fontos az utcafásítások, felszíni
vízelvezetést is szolgáló széles gyepes zöldsávok megtartása, gondozása és fejlesztése.
Tabán városrész értékes zöldfelülete a Kincses temető és a Damjanich utca menti közpark. A
kegyeleti szempontok és a város zöldhálózatának fejlesztési szándékai feltétlenül indokolttá
teszik a temető fásítását, továbbá a zöldfelületi rendszer fejlesztését. Ennek részeként az
adottságok további védelme, értékelvű fejlesztése indokolt, a Jókai utcai piramis-tölgy
fasorokhoz hasonlóan.
Csúcs – hasonlóan Tabán északi részéhez – fiatalabb része Vásárhelynek, szabályosabb,
rendezettebb település-alaprajzzal és épületállománnyal, teljes körű infrastruktúra
hálózatokkal. Itt épült a város legkorábbi lakótelepe, amely felújítása a „Szt. István
városrehabilitációs program” keretében még ebben az évben várható. Ez a tervszerű,
értéknövelő és energiatudatos felújítás biztosíthatja a mikrokörnyezet megújításával és
humanizálásával a hosszú távú egyensúlyt.
A védett Epreskert értékelvű kezelése, fejlesztése továbbra is biztosítandó. A Városi Stadion
zöldfelületi értéke további fásítással növelhető. A fokozatosan pusztuló, hiányos fásítású
Arany temető zöldfelületi rehabilitációja elodázhatatlan. A temető fejlesztése – a területileg
szomszédos volt téglagyári anyagnyerő-hely környezetének természetvédelmi célú
rekultivációjával együtt – jelentősen növelhető a területek kedvező mikroklimatikus hatása
és használati értéke.
Béketelep magán viseli az elmúlt 30-40 év városfejlesztési, lakásépítési, építészeti
tendenciáit. Jellemző rá ugyancsak a térbeli szabályosság és a műszaki-gazdasági racionalitás.
A városrész döntő részben mára befejezett és rendezett hatású. A felsorolt öt városrész
ellátási intézményei a folyamatos korszerűsítés és racionalizálás következményeként
megfelelőek, lényeges kapacitás-, vagy területhiány nem áll fenn.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Településfejlesztési Koncepció
Béketelep az északi iparterületek között, az Arany temető szomszédságában fekszik. Minden
területfelhasználás esetén érvényes, hogy a zöldfelületi kialakítás és a fásítás hiányos, ezért
fontos az utcafásítások, felszíni vízelvezetést is szolgáló széles gyepes zöldsávok megtartása,
gondozása és fejlesztése. A temető fásítása, zöldfelületi fejlesztése és a szomszédos volt
téglagyári anyagnyerő-hely környezetének természetvédelmi célú rekultivációja indokolt.
Megvalósításuk jelentősen növelheti a városrész használati értékét.
Hódtó – a határoló északi-északkeleti teleksávok kivételével – az utóbbi négy évtized
városépítési „terméke”, pozitív és negatív értelemben is. A hajdani Hódtó egykori medre a
1970-es évek végén vált a város „tömeges lakásépítésre szánt” területévé. A paneles
lakóépületek és a több fázisban megvalósult intézmények révén előbb a város népességi,
később ellátási súlypontja is keletre tolódott. A domináns lakó-funkciók mellett néhány
összvárosi igények kielégítését szolgáló közintézmény is megvalósult itt.
A városrész újabb lakásépítésre nem vehető számításba, ugyanakkor mind az északi, mind a
déli részén összefüggő intézményi-, kereskedelmi- és szolgáltató területi tartalékkal
rendelkezik a városrész: északon a Tóalj-Eszperantó-Ormos Ede utcák által határolt, délen a
szennyvíztisztító védőterülete és az észak felől már beépített területek között.
A Tóalj utcától délre – a Kaszap u. mindkét oldalán, részben Kertvárosba is átnyúlóan – új
kereskedelmi központ alakult ki, elsősorban alulhasznosított, jórészt igénytelen állapotú
területek felhasználásával. A több ezer m2 kiterjedésű kereskedelmi együttes mennyiségi és
minőségi előrelépést jelent a lakossági ellátásban, ugyanakkor markánsan áthelyezi a város
„ellátási súlypontját” és jelentősen módosítja a vásárlási szokásokat is. A hagyományosan a
városközponthoz tartozó, ott összpontosuló, jellemzően kis- és közepes méretű üzletek
forgalmát – sőt létét – alapjaiban veszélyezteti az új kereskedelmi együttes.
．
A városrész hiányos faállománya, a mikroklíma hatásos javítása érdekében kiegészítést
igényel, hasonlóan a bevásárlóközpontok parkolóihoz.
Kertváros az egyik legváltozatosabb arculatú városrész, karaktere a „villa-építészettől” a
családi- és kistársasházas területeken át a többszintes „lakótelepi” együttesekig terjed. Az
alig száz éves városrész magán viseli az egyes építési korszakok jellegzetességeit, hibáival és
erényeivel együtt. Szerkezete és beépítési intenzitása a kertvárosi jelleget máig képes volt
fenntartani, presztízse ma is kedvező megítélésű. Súlypontjában alap- és városi szintű
intézmények is helyet kaptak. Utóbbiak: Művésztelep, Strandfürdő és uszoda, Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Nyugdíjas Lakópark, valamint a Kaszap
utca mentén létrejött kereskedelmi központ.
A városrész meglévő és potenciális zöldfelületi adottságai kiválóak. Nagykiterjedésű
zöldfelületi létesítménye a Strandfürdő és a hozzá kapcsolódó Népkert, ahol további
kertépítészeti fejlesztésre van lehetőség. A Kása-erdő parkerdő jellegű rekreációs célú
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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fejlesztése fontos elem a város zöldfelületi rendszerében. A közjóléti célú, rekreációs
hasznosítási lehetőségek intenzívebb növelésének egyik elengedhetetlen előfeltétele a
terület kullancs-mentesítése.
Az egykori árvízvédelmi mű, a „Kőfal” fokozatos kiszabadítása nyomán – a Kodály Zoltán utca
mentén – egyre látványosabban, részben már funkciókkal is megtöltve formálódik az új
zöldterületi galéria. További kiterjesztése és funkcionális fejlesztése indokolt, ideértve a Tóalj
utcai, reálisan csak nagy távlatban tervezhető szakaszt is.
Újváros kijelölése az 1800-as elején történt. Szerkezetét alapvetően a vasútvonalak és az
átmenő országutak figyelembe vételével tervezett szabályos, derékszögű tömbök határozzák
meg. Arculatára is a rendezettség jellemző, ahol lényeges építészeti és/vagy városrendezési
beavatkozásra nincs szükség. Infrastruktúrája kiépített, működő-képes, az alapellátás
megoldott. Helyzetét a város keleti iparterületének közelsége – szinte szimbiózisa –
határozza meg. A szoros funkcionális és környezetvédelmi összefüggések miatt a szomszédos
ipari zónákban minden érdemi változtatás és új beruházás fokozott figyelmet igényel. Az
Ipari Park esetében nincs érzékelhető környezeti probléma, annak nyugati irányú bővítése
esetén a természetvédelmi területként nyilvántartott egykori anyagnyerő-hely közelsége
miatt különös figyelemmel kell lenni.
Az ipari telephelyekhez és a szennyvíztisztítóhoz közeli lakóterületek védelme, jó
környezetminőségük fenntartása érdekében meg kell valósítani a hatályos
településszerkezeti és helyi építési szabályzatban rögzített védőfásításokat és a csatlakozó
mezőgazdasági területek rekultivációját. A szennyvíztisztító szomszédságában épült
lakóterületek potenciális bűzhatás elleni védelme, jó környezetminőségének biztosítása,
valamint a Hódtó-Kistiszai csatornának, mint a tisztított szennyvizek befogadójának
vízminőség védelme érdekében a szennyvíztisztító mű biztonságos, technológiai
előírásoknak megfelelő működését, üzemelését monitorozni kell.
Meggondolandó a Dilinka és Izraelita temetők kegyeleti parkká átalakítása. Lezárásuk esetén
a létesítmények kegyeleti használata 20 évig fennmaradna, ezt követően a lakosság
igényeitől függően lehetne dönteni a temetők kegyeleti parkká átalakításáról. A temetők
zöldfelületi minőségének kegyeleti célokat is szolgáló felújítása, javítása indokolt.
Kishomok és Öreg-Kishomok kertségeinek lakóterületté minősítésével és a közművesítés
fejlesztésével e-két terület vált a város legjelentősebb, távlatban is elegendő építési
tartalékot biztosító családi-házas övezetévé. A város nyugati irányú bővülése – ezzel együtt a
lakossági súlypont áthelyeződése – felvet bizonyos mértékű ellátási nehézségeket. Ezek
pontosítása és szükség szerinti ellensúlyozása hosszú távú fejlesztési feladat.
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Kishomok városrész területén a kiépülő csatornaközműre az ingatlanok rákötését rövid időn
belül meg kell oldani, majd ezt követheti Öreg-Homok ellátása. A városrészek jó környezeti
állapotának megóvásának feltételeit a területet érintő fejlesztések, változások (pl. háztáji,
saját fogyasztást szolgáló állattartás megerősödése) során megfelelő helyi szabályozással
lehet biztosítani.
Batida, Kútvölgy, Erzsébet és Szikáncs egyéb belterületek fejlődése az elmúlt években
lelassult. A belátható távlatban feleslegessé vált lakótelkek erdősítésével mintegy húsz
hektárnyi terület ökologikus hasznosítása valósult meg.
Ezzel együtt az érintett
településrészek reálisan feltételezett fejlődéséhez elegendő építési terület áll rendelkezésre.
A meglévő intézményi célú területek és létesítmények elegendők, mennyiségi fejlesztésük
szükségtelen. Minőségi fejlesztésre várnak ugyanakkor mind a négy belterületen a
közparkok, a sportpályák és egyéb, kisebb-nagyobb közparkok, zöldfelületek. Kútvölgyön az
egykori szanatórium kertje helyi védelemre érdemes. A zöldfelület már folyamatban lévő
rekonstrukciós rendezése közösségi érdek, önkormányzati támogatása indokolt. Az egyéb
belterületek által nyújtott kedvező lakófeltételeket speciális fejlesztésekkel indokolt vonzóvá
tenni. Így pl.: a biokertészkedés, a gyógynövénytermesztés, vagy egyéb speciális tevékenység
népszerűsítésével lehetne az egyes városrészeket ismét vonzóvá tenni, és elérni a lakosság
erre fogékony részének idetelepülését.
Mártély üdülőterület Mártély község nyugati határához kapcsolódóan a Tisza hullámterében
alakult ki a múlt század derekán. A terület használatát – a kialakult állapotra tekintettel –
továbbra is az árvíz-, a természet- és a környezetvédelem vonatkozó korlátozó előírásainak
tiszteletben tartásával lehet fenntartani. Építésügyi szempontból az üdülőterület a
vízgazdálkodási terület két övezeteként kezelhető. Az üdülőtömbök övezetében új épület
nem építhető, míg a közösségi övezetben a vonatkozó szigorú szabályok betartásával
létesíthető új épület. Kiemelten fontos – a szennyvíz-vezeték kiépülését megelőzően is – az
üdülőlétesítmények szennyvizeinek, mint folyékony kommunális hulladéknak, továbbá az
egyéb kommunális hulladékoknak a kezelése.
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI
FELADATOKHOZ
3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök
készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és
környezeti adatok meghatározása
Jelen koncepció a 314/2012. (XI.8.). Korm. rendelet által előírt tartalmi követelményeknek
megfelelően készült, és az ezt megalapozó vizsgálat javarészt a 2011-es KSH népszámlálási
adatokon, a KSH TSTAR adatbázisán, illetve (amikor az elérhető volt) azok továbbvezetésén
alapul. Ezen adatokat egészítették ki a népszámlálási adatfelvételben nem szereplő adatok
köre, amelyek forrása egyrészt Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata, az általa elfogadott
beszámolók, előterjesztések, illetve az Önkormányzat saját intézményei. A megalapozó
vizsgálat így rendkívül széleskörűnek tekinthető.
A további tervezés során javasolt ezen adatkör használata, szükség szerint ezek
továbbvezetése, új információk beépítése.

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján,
javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli
rendjére és a terület-felhasználásra irányuló
településszerkezeti változtatásokra
3.2.1. Településszerkezeti változtatások
A város közel 50 ezer hektáros közigazgatási területének súlypontjától ÉNy-i irányban
helyezkedik el a központi belterület, körülötte 7-10 km távolságban az egyéb belterületek –
Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs – és a Mártélyi Tájvédelmi Körzet északi csúcsán Mártély
üdülőterület. A belterületek között – szórtan – a városra jellemző tanyavilág található. Ez a
településszerkezeti alapadottság a továbbiakban is megőrzendő, módosítása indokolatlan.
A településszerkezet további adottsága a sugaras úthálózat, amelynek különböző,
differenciált fejlesztésével a szerkezetileg előnyösebb, „gyűrűs” jelleg hangsúlyosabbá
tehető.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Településfejlesztési Koncepció
Elsődleges cél a központi belterületre vezető országutak – kiemelten a város legfőbb
szerkezeti és topográfiai gerincét képező 47 sz. főközlekedési út – közlekedési viszonyainak
javítása, egyben a beépített területek forgalmi igénybevételének csökkentése, ezáltal a
környezeti jellemzőik jobbítása a központi belterületet elkerülő és tehermentesítő utak
megvalósításával.
További feladat az egyéb belterületek és a tanyavilág közlekedési lehetőségeinek
fejlesztésére már több évtizede előirányzott, ún. külső gyűrű hiányzó szakaszainak kiépítése,
döntően a meglévő, külterületi feltáró utak nyomvonalán, azok fejlesztésével, szükség
szerinti kiegészítésével.
A köznapi nyelv szerint a „várost” a központi belterület jelenti. Ennek napjainkra kialakult
szerkezete több kisebb település összeépülésével jött létre. A 47-es út négysávosításából
eredő jó közlekedési lehetőségek következtében felerősödött a szegedi irányú terjeszkedés
igénye. Ezért került sor Kishomok és Öreg-Kishomok lakóterületté minősítésére. Ebből
eredően következett be a központi belterület nyugati irányú terjeszkedése.
Hódmezővásárhely településszerkezete megőrizte évszázados jellegzetességét és
egyediségét. A megvalósított fejlesztések alapvetően a Városfejlesztési Koncepciónak
megfelelően, a város településrendezési tervének keretei között történtek. Az eseti
fejlesztési ötletek és elképzelések dinamikáját, illetve „előre nem látható” voltát az
Önkormányzatnak sikerült egyensúlyban tartani a statikusabb jellegű, nagyobb távlatra
irányt szabó városrendezési tervvel és építési szabályzattal. Az időben és térben is arányos
városépítés sem a településszerkezetben, sem a terület-felhasználásban nem okozott
torzulásokat, vagy markáns változásokat.
Jelentősnek tekinthető területhasználati
beavatkozások Hódtóban, Kishomokon, Öreg-Kishomokon és a keleti iparterületen – a Makói
út térségében – valósultak meg.

3.2.2. Területfelhasználási változások
Az elmúlt évtizedek nemzetközi és hazai urbanisztikai tendenciái Vásárhelyen is érzékeltették
hatásukat. Ezek közül a lakásépítésben, a kereskedelemfejlesztésben és az iparosításban
figyelhetők meg a legmarkánsabb változások.
A korábban jellemző mennyiségi szemlélet helyett előnyt kell élvezniük a minőségi javulást
hozó, intenzív terület-felhasználásnak. Azaz a beépítésre szánt területek további bővítése
helyett az átminősítéssel, vagy funkciócserével történő fejlesztések támogatása indokolt.

Lakóterületek
Az 1980-as, 90-es évektől – a jelentős volumenű lakótelepi programok befejeződése után –
aránytalan mértékben tolódtak el az építési igények a családi házak irányába, egyre többen
választották a Belváros és a lakótelepek helyett a kertvárosi és/vagy külvárosi lakóhelyet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ezen igényeket az önkormányzat újabb és újabb lakásépítési területek feltárásával igyekezett
kielégíteni, alapvetően extenzív módszerrel. Bár az új lakóterületek infrastruktúrájának
anyagi terheiből az önkormányzat vállalta a legnagyobb részt, az építtetők többsége is
szembesült a realitásokkal, az ideálisnak vélt lakókomfort építési- és fenntartási költségkövetkezményeivel. Mindez, valamint a 2008-tól begyűrűző globális gazdasági válság
hatására egyfajta kijózanodás figyelhető meg, ami a kiköltözések és a családiház építés
volumenének drasztikus visszaesését okozta. A tervezés távlatában azzal kell számolni, hogy
a lakásigények nagyobb részét a város belső, hagyományos lakóterületein, vagyis új építési
területeket kijelölése nélkül, a meglévő üres ingatlanok felhasználásával – azok szükség
szerinti felújításával és korszerűsítésével – lehet kielégíteni.
Hódmezővásárhely lakóterületi és lakásépítési lehetőségei bőven meghaladják a távlatban
várható igényeket. Mind a családiházas, mind a városias, társasházas területeken jelentős
tartalékokkal lehet számolni. A két kishomoki városrészben közel ezer lakás megépítésére
van lehetőség hosszú távon. További mintegy ezer új lakást lehetne építeni a természetes
avulás és az övezeti előírások szerinti lakás és szintszám-növekedés kihasználásával. Vagyis
az organikus és intenzív városfejlődés jellemzői szerint a foghíjszerűen kiüresedő telkeken,
helyben átépülő lakóházak jelenthetnék a belső városrészek folyamatos és harmonikus
megújulását. Az üres lakások újrahasznosítási lehetőségeinek feltárása – erkölcsi és anyagi
támogatása – mielőbbi hathatós intézkedést sürget.
Az állattartást és háztáji gazdálkodás igénylők életmódjához elsősorban Batida, Erzsébet,
Kútvölgy és Szikáncs összesen közel 150 előkészített telket kínál. Emellett változatlanul nincs
akadálya a külterületi tanyák korszerűsítésének, átépítésének sem, sőt továbbra is
lehetséges új tanyák építése. A bőséges mennyiségi kínálaton túl az ésszerű minőségi,
területi lakókörnyezeti és építési választék (választási lehetőség) is rendelkezésre áll.
A vázolt lehetőségek alapján – a jelenleg közel 2000 lakatlan lakás, a reális demográfiai
prognózis és egyéb tendenciák ismeretében – megállapítható, hogy Vásárhely hosszú távú
lakóterületi igényei a ma ismert és megtervezett térbeli keretek között kielégíthetők. Ezért a
város egyéb, korábban vizsgált területeinek (pl. Papere) lakóterületi átminősítése, illetve
annak felvetése indokolatlan.
A hatályos településrendezési tervben lakóterületi felhasználásra kijelölt területek közül a
következő kettő további fenntartása szükségtelen: az északi – a Béke-teleptől északra fekvő
– mintegy 42 hektár nagyságú, jelenlegi hasznosítása szerint szántóterület, illetve Susán
keleti szélén, a Kakasszéki csatorna mentén, közel 4 hektár nagyságú kiskertes terület.

Intézményterületek
Az 1990-től számítható új önkormányzati rendszer – egyebek mellett – alapvetően
megváltoztatta a helyi intézmények működtetési, fenntartási és fejlesztési hátterét,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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módszertanát. A központilag irányított tervgazdálkodás megszűnése megteremtette a „jó
gazda attitűd” érvényesülésének elvi lehetőségeit. A tágabb mozgástér kitöltését és a
gyakorlati megújulást azonban viszonylag lassabban, az egyéb külső feltételek módosulásával
párhuzamosan lehetett megvalósítani. Hódmezővásárhelyen az országban az elsők között
végezték el az elkerülhetetlen racionalizálást, a városi intézményhálózat átszervezését.
Ennek részeként megtörtént az intézmények telek- és épületállományának térbeli
átrendezése is, szorosan igazodva a jelen és a „látható jövő” kapacitásigényeihez, valamint a
város becsülhető teherbíró képességéhez.
Mindezek következményeként pragmatikus ingatlan-összevonások, cserék és funkcióváltozások jöttek létre. A rendszerben feleslegessé vált épületek más célú hasznosítása
éppúgy előfordult, mint egy részének bontása és/vagy értékesítése. A pangó ingatlanpiac
miatt néhány épület még üresen, végleges hasznosításra várva áll. A lezajlott folyamat és a
kialakult helyzet a következő néhány arányszámmal jellemezhető.
A városi intézmények 50 %-a változatlan helyen és ugyanazon, vagy részben módosult
rendeltetéssel működik; 35 %-a funkciót váltott, az ingatlan megmaradt; 15 %-a megszűnt,
nagyobb részét értékesítették, néhányat lebontottak, illetve 5-6 még üresen áll.
A programozás időszakában égető kapacitáshiány, állagromlás, zavaró korszerűtlenség, vagy
funkcionális hiba miatti működési probléma nem merült fel.
A legjelentősebb intézményterületi fejlesztés Hódtóban – a Tóalj utcától délre, a Kaszap u.
két oldalán – történt. Az új kereskedelmi-szolgáltató épületegyüttes mind mennyiségi, mind
minőségi értelemben fejlődést hozott, ugyanakkor markánsan áthelyezte a város „ellátási
súlypontját”, ezáltal hátrányos helyzetbe hozta a hagyományos, belvárosi, jellemzően kis- és
közepes méretű üzleteket. Ez a körülmény nem csak üzleti, megélhetési és idegenforgalmi,
de építészeti, utca- és városképi problémákat is okozott. A Belváros, ezen belül a régi és az új
„promenád” revitalizálást, igényes és prosperáló üzleteket igényel.
A város közintézményeinek akadálymentesítése megtörtént, többségükben az energiaracionalizálási program fejlesztéseit is elvégezték. Az önkormányzati intézmények fent
részletezett folyamatos „mozgása”, átrendeződése, területi, igazgatási és üzemeltetési
racionalizálása megteremtette a város sokszínű és összetett intézményhálózatát. Erre a
mozgástérre a továbbiakban is számítani lehet, ám néhány alapelv, illetve a legfőbb célok
megfogalmazása indokolt.
A város hosszútávon várható intézmény-területi igényei a jelenleg hatályos tervben
megtervezett térbeli keretek között kielégíthetők, azaz további területi bővítésre nem kell
számítani. A város intézményhálózata mára kiépült, a lakosság megfelelő ellátását – kisebbnagyobb korszerűsítésekkel, esetenként bővítéssel, illetve „helycserével” – képes biztosítani.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Különösen kiemelkedő értékű a város kulturális intézményeinek összessége. A múzeumok,
kiállítóhelyek és egyéb, az oktatás-nevelés célját is szolgáló intézmények egymást támogató
láncolata példaértékű.
Ezekkel az előnyös jellemzőkkel ellentétben áll a használaton kívüli, jellemzően értékes
középületek állagromlása. Ezt az idővel arányosan fokozódó leépülési folyamatot kizárólag a
mielőbbi újrahasznosítás gátolhatja meg. A nem önkormányzati tulajdonú épületek
tulajdonosait hatóságilag kötelezni kell a városképi hiányok és egyéb veszélyek (pl.:
életveszélyes állag, stb.) elhárítására, ezzel párhuzamosan az újrahasznosítást – mint kiemelt
közösségi érdeket – különböző adó- és egyéb kedvezmények nyújtásával indokolt támogatni.

Főbb intézmény-fejlesztési igények
A Városháza átfogó belsőépítészeti és energetikai rekonstrukciója megtörtént. A
homlokzatok felújítása, illetve az udvari mélygarázs, fölötte a díszudvar és a többcélú
szabadtéri rendezvénytér kialakítása még várat magára.
Oktatási intézmények helyben korszerűsíthetők, bővíthetők, területigényes fejlesztés nem
indokolt.
Egészségügyi intézmények bővítése a jelenlegi területeken belül: szakorvosi rendelő a
Kórház tömbjében, Egészség Központ a Strand területén, Kakasszéki Gyógyintézet bővítése
és korszerűsítése, Erzsébet Kórház korszerűsítésének, komfortosításának folytatása.
Szociális intézmények korszerűsítése, bővítése a meglévő területeken belül történhet. A
pszichiátriai gondozást igénylők részére új szociális otthon kialakítása, továbbá a bölcsődei
férőhelyek bővítése indokolt, elsősorban használaton kívüli épületek (pl.: iskola, vagy egyéb
épület) igénybe vételével.
Kulturális, művészeti intézmények közül az egykori Ó-Gimnázium (ma Alföldi Galéria)
épületének további korszerűsítése, átalakítása (díszudvar, stb.) továbbra is fontos fejlesztési
cél.
A Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány továbbfejlesztése, ezáltal egy országos
jelentőségű kerámiaművészeti kulturális–oktatási központ kialakítása indokolt. A többcélú
intézményben – az alapítvány eddigi munkájára is építve – helyet kaphatna:
– művészeti képzés: alap-, közép- és felsőfokon,
– nemzetközi alkotóműhelyek, időszakos, vagy állandó művésztelep,
– tudományos-művészeti konferencia és információs központ,
– állandó kerámiatörténeti kiállítás,
– kereskedelmi bázis (idegenforgalmi és ipari profillal, illetve méretekben)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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– speciális egyedi és sorozatgyártás (művészi- és épületkerámia, különleges és
hagyományos idomtégla, stb.)
Erre a célra a Nagy Sándor utcai jelenlegi központot, és az egykori Majolika Gyár telephelyét
lehetne alkalmassá tenni. Az alapítványi épület bővítésével megoldható lenne a többszintű
művészeti és gyakorlati képzés és oktatás, kiállító és bemutató termek, alkotóműhelyek
kialakítása, míg a Majolika Gyárban az újjáélesztett kerámia-gyártás keretei és az árusításikereskedelmi lehetőség biztosítható.
Sport, szabadidő, turisztika létesítményeinek – a városi Stadion, a sportcsarnok, a kishomoki
sportpálya és játszótér, továbbá a Strandfürdő fejlesztése, stb. – korszerűsítése, bővítése is a
meglévő területeken belül történhet. Új területek kijelölése hosszú távon nem várható.

Zöldterületek, erdők
A város zöldfelületi rendszerére – az erdők kivételével – a jó ellátottság és a zöldfelületi
elemek arányos eloszlása jellemző. A közcélú zöldfelületeket jól kiegészítik a magántulajdonú
és az intézményi zöldfelületek (lakókertek és intézménykertek). A meglévő közparkok,
közterek, továbbá a jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények egy része: a
termálstrand, a városi Stadion és a temetők kisebb-nagyobb mértékű rekonstrukciót,
kertépítészeti fejlesztést igényelnek.
A város erdősültsége kirívóan alacsony (4,5%!) arányú, folyamatos növelése indokolt. Az
erdőfoltok, és a külterületi utak menti fásítások, facsoportok egységes ökológiai rendszerbe
szervezése, a központi belterületet övező, tervezett „zöld–gyűrű” megvalósítása összvárosi
érdek. További cél a beépített területeket a Tiszával és holt-ágaival összekötő, felületfolytonos erdő, erdősáv – azaz a város „tüdeje” – kialakítása.

Gazdasági célú területek
Vásárhely összefüggő iparterületei az elmúlt 2-3 évtizedben átrendeződtek, szűkültek és
foghíjassá váltak. A többségükben eredeti funkciójukat vesztett és tulajdonost váltott ipariés raktártelepek egy része még üres, vagy alulhasznosított. Környezettudatos és üzletileg is
célszerű hasznosításuk nemzeti és helyi közösségi érdek. Az ezredfordulón korszerű Ipari
Park létesült a város keleti szélén, a Makói út déli oldalán. Minden telek tulajdonba került,
ám igénybevételük és beépítésük még nem teljes-körű. A Park déli irányú bővítése újabb
területek bevonása árán lehetséges, az infrastrukturális kapcsolatok és kapacitások adottak.
Az ipari övezet további terjeszkedése nem kívánatos. Rendkívüli és indokolt igény
jelentkezése esetén újabb zöldmezős területbővítést kizárólag a központi belterület DK-i
szélén, a meglévő ipari területekhez csatlakozóan, az elektromos alállomás irányába lehet
előirányozni. Hasonló rendeltetésű területek É-i irányú, 45-ös főút menti nyúlványának
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további terjeszkedését a rendelkezésre álló támogatási és szabályozási eszközökkel meg kell
gátolni.
Fontos cél a jelenleg nem működő, vagy csak részben igénybevett ipari létesítmények és
telephelyek újrahasznosítása, az ún. „barnamezős” beruházások ösztönzése, támogatása az
ún. „zöldmezős” – termőföldet, vagy egyéb beépítetlen területet igénybe vevő –
beruházások helyett. A központi belterületen és közvetlen környékén földrajzilag is
összefüggő, alulhasznosított, barnamezős vagy degradálódott, vegyes használatú területek
helyezkednek el (összesen mintegy 50 hektár nem működő „tartalék” terület a délkeleti,
északkeleti és északi iparterületeken). Elsődleges városi érdek ezek hasznosítása, működővé
tétele.
Az északi és a déli kereskedelmi-szolgáltató zónákban (a 45-ös út Ny-i és a 47-es főút D-i
oldalán) összesen közel 70 hektárnyi területi tartalékkal lehet számolni. Ezek többnyire
eredendően beépítetlen, értékes és kedvező fekvésű területek, amelyek távlati funkciójukat
még nem nyerték el.
A lakosságot hátrányosan érintő, vagy veszélyeztető tevékenységet két telephely (az Atev
Fehérjefeldolgozó Zrt. üzeme és az IKR Bábolna Zrt. szikáncsi telepe) folytat. Biztonságos
üzemelésük, megfelelő környezeti szabályozásuk, védőtávolságuk továbbra is fenntartandó.

Különleges területek
A város beépítésre szánt különleges területei – néhány közülük (strand, sportlétesítmények,
stb.) az intézményterületek esetében részletezve – a jelenlegi területeken belül
korszerűsíthetők, bővíthetők. A beépítésre nem szánt különleges területek fejlesztése
hasonlóan a kijelölt területeken belül történhet. Új területek igénybevétele nem indokolt.

3.2.3.

Műszaki infrastruktúra

Közlekedés
A korábbi koncepció fejlesztési javaslatainak döntő része megvalósult:
– a 47. sz. főút Szeged-Hódmezővásárhely közötti teljes szakasza négy-sávosra bővült,
– megépült a 47. sz. útról az M43 gyorsforgalmi úthoz, innen az M5 autópályához
csatlakozó útszakasz, ezzel a hármas-határ közvetlen elérési lehetősége biztosított,
– a belváros jelentős része mentesült az átmenő gépjármű forgalomtól, sőt a célforgalom
egy részétől is,
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– a forgalommentes belvárosi zóna körüli gyűrűben a közterületi parkolás díjfizetéssel
vehető igénybe, megoldva a korábbi parkolási gondokat,
– a nagyobb forgalmú, vagy bonyolultabb geometriájú csomópontokban előirányzott
körforgalmi kialakítás döntő része megvalósult,
– az északi elkerülő út építése a közeli jövőben elkezdődik.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú város közlekedési kapcsolatainak minőségi fejlesztése mind
a megbízhatóság és a közlekedésbiztonság, mind a környezet kímélése érdekében indokolt.

A közlekedés fejlesztésének főbb alapelvei, irányai
Korszerű, emberközpontú, gazdaságilag és környezetileg egyaránt fenntartható közlekedési
rendszer létrehozása
A közforgalmú közlekedés fejlesztésének legfontosabb célja a jó minőségű helyi és helyközi
buszhálózat szolgáltatási színvonalának javítása.
A korábbi koncepcióban előirányzott Tramtrain előnye a megbízhatóság, az utazási kényelem
és a jobb közlekedésbiztonság, hátránya a megvalósítás magas költsége. A megtérülési
lehetőségek elemzése, majd az eredmény függvényében a finanszírozási háttér
megteremtése a beruházásban érdekelt önkormányzatok feladata. A vasúti
személyszállításban egyéb, jelentős fejlesztés nem várható. Feltételezhető azonban a vasúti
teherszállítás volumenének lassú növelése. Ennek elősegítése érdekében a meglévő
iparvágány-hálózat kapacitásának jobb kihasználása, valamint a honvédségi laktanya
területére új vágánybekötés szükséges. Esetleges további iparvágányok építése során kerülni
kell az országos főúthálózat szintbeni keresztezését. A tervezés távlatában sem a légi-, sem a
vízi közlekedés tekintetében nem remélhető a várost közvetlenül érintő fejlesztés.
Hódmezővásárhely belső közúti kapcsolatainak alakításában a mennyiségi fejlesztések
helyett a minőségi fejlesztéseknek kell előtérbe kerülni. A további beruházások esetében a
város történelmi utcarendszerének megóvása, helyreállítása, a nagyobb forgalmú, vagy
összetett geometriájú csomópontok körforgalommá átépítése szükséges.
A Város közigazgatási területén elhelyezkedő egyéb belterületek, majorok, tanyák és a
jelentős méretű mezőgazdasági területek közötti jobb közúti kapcsolatok érdekében
folytatni kell a mezőgazdasági gyűrű építését. A meglévő földutak, dűlőutak felhasználása,
szilárd burkolattal ellátása a feladat. A forgalom nagyságára tekintettel ezeken a szakaszokon
csökkentett útkeresztmetszet és burkolatszélesség alkalmazható.
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A város egyik fő közlekedési adottsága a kerékpáros közlekedés. A korábban követett
alapelvek fenntartásával szükség van újabb területek bekapcsolására a kerékpárút hálózatba,
növelve ezzel a kerékpározók biztonságát.
A Belvárosban tovább folytatódik a gyalogos és a forgalomcsillapított területek kiterjesztése.
A belvárosi területeket a lehető legnagyobb mértékben át kell adni a gyalogos forgalomnak.
Ez a folyamat a ’90-es években indult, az újabb beruházások és szabályozások is ezt
szolgálják. A következő ütemben a felszíni parkolás területi korlátozását kell célul tűzni. A
felszíni parkolás csökkentésének egyik lehetséges módja a mélygarázsok létesítése, amely
egyik első elemének megvalósítása folyamatban van. A jelentősebb gépjármű befogadására
alkalmas belvárosi tömbbelsőkben támogatni kell további térszint alatti parkolóhelyek
építését. A közparkolási feladatokból kivehetik a részüket a különböző létesítmények céljára
létesített parkolók is (pl.: a tömbbelsőben épült Balogh Imsi Sportcsarnok Mária Valéria
utcáról megközelíthető, terepszint alatti parkolója).

Víziközművek
Vízellátás
A vízművek jelenlegi termelőkapacitása a távlatban várható vízigényeket is képes kielégíteni.
A külterületen élők és a mezőgazdasági üzemek ellátása továbbra is egyedi kutakkal
biztosítható. Újabb fejlesztési igények esetén további kutak fúrására is van lehetőség, a
rendelkezésre álló rétegvíz-készlet ezt lehetővé teszi.
A rétegvíz-készlet néhány komponensének – As, Fe, NH3 – koncentrációja meghaladja a
megengedett határértéket. Ezért a város is részt vesz abban a KEOP programban, amely
keretében vízkezelő berendezéseket telepítenek a fenti komponensek határérték alá
csökkentése érdekében. A rétegvíz-készlet további minőségi védelméhez fontos lenne a már
nem használt artézi kutak számbavétele és szakszerű megszüntetése.

Csatornázás
A városi csatornahálózat a központi belterület beépített területein kiépült. A rendszer
szükség szerint továbbfejleszthető. Ezzel megszűnt a város alatti első talajvízréteg
szennyezése és a korábbi szennyvízszikkasztás következtében előállt „talajvízdomb”
vízutánpótlása, így javultak a csapadékvíz elvezetési körülmények is. A legközelebbi
fejlesztési cél, azaz Öreg-Kishomok csatornázásával a város reálisan és gazdaságosan
csatornázható városrészeinek ellátása teljes-körűvé válik.
A külterületen és az egyéb belterületeken zárt gyűjtéssel és – egyedi tisztítási módok
alkalmazása után – a talajba történő elhelyezéssel oldható meg a szennyvízelhelyezés.
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Szennyvíztisztítás
A városi szennyvíztisztító telep közel 20 éve épült, az akkor legkorszerűbb (2 AB: kétfokozatú
eleveniszapos teljes biológiai) technológiával. A telep körül előírt 300 m védőtávolság
véderdőként történő kialakítása az északi területrészen – Hódtó irányában – megtörtént.
Tisztító-kapacitás :

mechanikai tisztító egység 20.000 m3/nap
biológiai tisztító egység
15.000 m3/nap

A telep mára elérte a teljes kihasználtságot mind mechanikai, mint biológiai terhelés
szempontjából, a tervezett öreg-kishomoki csatornázáshoz már elengedhetetlen a bővítés. A
tervezett 5.000 m3/nap kapacitás-növeléssel együtt technológiai korszerűsítés –
denitrifikáció és foszforeltávolítás – is megvalósul. Az iszapkezelési technológia is bővül a
komposztálás, az iszap mezőgazdasági hasznosításra alkalmassá tétele révén. Természetesen
mindez a környezetvédelmi követelmények betartása mellett történhet. A tisztított
szennyvíz befogadója távlatban is a VI. vízminőségi kategóriába tartozó Hódtó-Kistiszai
csatorna.

Belterületi csapadékvíz elvezetés
A város területén különböző rendszerekben kiépített csapadékvíz-elvezető hálózat működik.
A belvárosban egyesített gravitációs, a település nagyobb részén elválasztott rendszerű –
jellemzően nyílt szelvényű – csapadékvíz elvezető hálózat épült ki, amelynek közel 30%-a
burkolt felületű.
A folyamatosan fejlesztett csapadékvíz-csatorna hálózat – a beépítések, illetve a burkolt
felületek növekedése miatt – további karbantartást, fejlesztést és korszerűsítést igényel (pl.:
a szikkasztó szakaszok bekötése a gravitációs rendszerbe).
A város belvízelvezető rendszere folyamatosan javul, de jelenleg még nem képes 100%-ban
megoldani a vízelvezetést. A biztonságos belvízmentesítés feltétele, hogy a befogadó
külterületi csatornák kapacitása, karbantartottsága megfelelő legyen. Mindez csak elégséges
záportározó-kapacitásokkal valósítható meg maradéktalanul, ezért – az egyre szélsőségesebb
időjárás okozta elöntések elkerülése, vagyis a belvízi kockázat csökkentése érdekében –
szükség van újabb záportározók létesítésére.
Az összefüggő és szerteágazó feladatok megfelelő minőségű elvégzését sok esetben gátolta a
korábbi kezelői széttagoltság. A kialakított egységes kezelői szervezet garancia lehet a
helyzet jelentős javulására.

Energiaellátás
A biztonságos elektromos energiaellátó hálózat rendelkezésre áll. Az előirányzott
fejlesztésekkel a villamos energiaellátás távlatban is megfelelő mértékben biztosítható.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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A város gázellátása a Kardoskú-Algyő gázszállító vezetékről, az Erzsébeti út melletti gázátadó
állomáson keresztül történik. A 6 bar nyomáson kiadható teljesítmény 24.000 m3/h, amit
további három, egymással összekötött gázfogadó állomás oszt el. Az összekötések nagy
üzembiztonságot jelentenek. A rendelkezésre álló kapacitás a várható távlati igényeket is
képes kielégíteni.
A városban 60 éve kezdődött a geotermikus energia hasznosítása. Az igazgatási területen
jelenleg 9 termálkút működik, amelyből 7 termelő, 2 visszasajtoló célú. A tizedik kút
Kakasszéken, a gyógyintézetet látja el. 3 kút gyógyvíz minősítésű vizet termel. A város
fűtőművei is termál energiával működnek (esetenként gáz rásegítéssel). A hévíz kedvező
kémiai és fizikai tulajdonságaiból eredően a használati melegvíz is termálvíz. A jelenleg
ellátott közel 3.000 lakás és 200 egyéb fogyasztó körének bővítése további kutak fúrása
esetén megoldható.

Megújuló energiák hasznosítása
Biogáz erőművek telepítése – a biztonságos alapanyag-ellátás érdekében – csak az
Energiahivatal koordinálásában, a régióval egyeztetett módon történhet, hogy ne
fordulhasson elő a működéshez szükséges hulladékok, és a mezőgazdasági termeléssel
előállítható egyéb alapanyagok hiánya.
Szélerőmű rendszer telepítésére a város dél-keleti részén van lehetőség, azonban újabb
erőművek létesítése – az országos villamos rendszer jelenlegi műszaki jellemzői
következtében – várhatóan csak távlatban lehetséges.
Napelemek rendszerbe állítása is bizonyos korlátok között történhet: az országosan
megépülő napelemes rendszerek hullámvölgyében (téli hosszú borult időszakok, éjszakai
üzem) a napelemek kiesését más erőművekkel pótolni kell. A koordinálást az Energiahivatal
végzi. A jelenlegi szabályozásnak legmegfelelőbbek az 500 kW teljesítményt nem meghaladó
erőművek. A jelenlegi – országon belüli – napenergia-kihasználás, illetve teljesítmény
jelentős tartalékokkal rendelkezik, a kritikus értéket meg sem közelíti. A fejlesztések
mértékének csak a gazdasági lehetőségek szabnak határt.
Elektronikus hírközlés
Az elektronikus hírközlés fejlesztésének alapelve az ún. szolgáltató-független, nyílt
hozzáférésű teljes optikai rendszer kiépítése, amely biztosítani tudja minden fogyasztói
végponton, hogy a fogyasztó döntésétől függően bármely szolgáltató elérhető legyen. Ennek
alapja lehet a különböző intézményeket, illetve városrészeket ellátó önkormányzati
alaprendszer, illetve az Invitel által kiépített alépítmények, továbbá a DÉMÁSZ légvezetékes
hálózatán megvalósított „PON” (Passive Optical Network) rendszer összehangolt, egységes
fejlesztése.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása,
javaslatok az örökség védelmére és az örökségi
érték alapú, fenntartható fejlesztésére
Hódmezővásárhely épített és természeti környezete értékes egyedi örökség és egyetemes
érték. Ennek alapja a történeti városszerkezet, amely nem a fejlesztések korlátja, hanem a
folytonosság markáns megtestesítője.
A város kulturális örökségének fontos elemei a műemlékek és a helyi védelem alatt álló
objektumok. Az összesen közel 300, hivatalosan is védettnek nyilvánított épület, emlékmű és
szobor, templomrom, tanya, stb. jól példázza a „hely” szellemiségét és a helyi közösség
pozitív viszonyát múltjához.
Az elmúlt tíz évben közel megduplázódott a műemlékek száma, jelenleg 39 objektum tartozik
a védett kategóriába. Több mint fele a Város tulajdonában van, míg a fennmaradó részt az
egyházak és magánszemélyek, gazdasági társaságok birtokolják azonos arányban.
Kétharmaduk klasszicista, eklektikus és szecessziós stílusjegyeket hordoz, figyelmet
érdemlőek azonban a népi építészeti emlékek is. A műemlékek helyi megbecsülését jellemzi,
hogy az ide sorolt épületek és műszaki létesítmények mintegy 45-45 %-a jó és közepes
állagú. Mindössze 10 % igényel sürgős, állagmegőrző beavatkozást. Az utóbbiak között van a
téglából készült árvédelmi fal („kőfal”) is. Az un. „műemléki környezet”-be sorolt területek
száma ugyancsak nőtt, 2014-ben számuk 15.
Az építészeti környezet minőségét nem csak a legrégebbi, építészettörténetileg a
legértékesebb, állami védelem alatt álló épületek és műszaki alkotások határozzák meg.
Legalább ennyire fontos és meghatározó a további, Vásárhely városépítészeti arculatát,
sajátos megjelenését, településképi karakterét alakító emlékek összessége. Azok, amelyek
valódi értékeit elsősorban „a hely szelleme” alapozza meg és teszi időtállóvá a helyi kollektív
tudatban. Az un. „helyi védelem” fogalomkörébe tartozó örökség felelős gondozója a városi
önkormányzat, amely 1995. óta rendelettel védi az ide sorolt mintegy objektumokat. A
rendelet mellékletét képező objektum-lista – az időközben lebontott, vagy méltatlanul
átalakított, illetve műemléki védettség alá került épületekre tekintettel –a
településrendezési terv megújításával párhuzamosan módosítandó.
A város felbecsülhetetlen építészeti értéke a téglaépítészet tömegesen fennmaradt, ám
egyre inkább pusztuló emlékanyaga. Attraktív egyházi és világi középületek, valamint több
száz lakóház. Egy részük hivatalosan, illetve intézményesen nem védett, ám a jellegzetes,
helyi készítésű téglából épült és díszített több száz lakó- és középület kiemelkedő környezeti
értéket képvisel. Az ismert középültek mellett szép számban és látványos variációs
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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gazdagságban lelhetők fel a zömében a XIX-XX. század fordulóján épült, tipikus vásárhelyi
paraszt-polgár lakóházak. Többségük a városközpontban és annak közelében áll, de szórtan
szinte minden városrészben megtalálhatók. Állaguk – az elvárható tulajdonosi gondoskodás
ellenére – drámai ütemben és mértékben romlik.
A kiemelkedően értékes helyi tégla-architektúra átmentése összvárosi érdek és feladat. A
megbízható, csereszabatos tégla-termékek hiánya azonban lehetetlenné teszi az óhajtott
hiteles felújítást, korszerűsítést. Ez ma a város egyik legsúlyosabb, a művi környezet egyedi
értékeit és összességét veszélyeztető konfliktusa. A másik – közel azonos súlyú, ugyan ezen
épületeket érintő – veszélyeztetést a jelenleg érvényes hőtechnikai előírások jelentik. Az
épületek külső hőszigetelésével ugyanis éppen a legértékesebb – „egyébként is
megállíthatatlanul pusztuló” – téglahomlokzatok tűnhetnek el végérvényesen. Az említett
problémák kezelése halaszthatatlan! A hiteles és szakszerű megoldás csak összehangolt,
átfogó – várospolitikai, városfejlesztési, ipartelepítési, pénzügyi, foglalkoztatási és szervezeti
oldalról is megalapozott – „csomagterv” és önkormányzati koordináció, továbbá széleskörű
közösségi összefogás esetén lehet sikeres.
A régészeti lelőhelyek száma az utóbbi években nagymértékben nőtt. Az elmúlt évek
nagyberuházásai kapcsán végzett terepbejárások, feltárások során számos új lelőhelyet
tártak fel. A nyilvántartott lelőhelyek a vonatkozó törvény erejénél fogva általános védelem
alatt állnak. A város területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek közül 6 lelőhely –
Csomorkány; Czukor-major; Kökénydomb; Szakálhát; Kotacpart, Vata-tanya és Kopáncs,
Zsoldos-tanya – területe külön jogszabály által is kiemelt – országos jelentőségű – régészeti
védelem alatt áll.
Az OTrT a város igazgatási területét a világörökség várományos területek közé sorolta.
Ennek indokaként egyetlen lehetőséggel lehet számolni: a fellelt rézkori, kora és késő
bronzkori – az emberi kultúrák folyamatosságát őrző – kerámialeletek országhatárt is átlépő
jelentőségű, világörökségi szintű értékével. Ezeknek az értékeknek az őrzése és a lehető
legszélesebb körű bemutatása lehetne az első lépés a tényleges világörökség várományos
területté váláshoz vezető úton.
A város nagy kiterjedésű külterületének karaktere alapvetően nem változott meg. A kisebb
mértékű beavatkozások sem a művelési ágak főbb arányait, sem a több évtizede rögzült
alapszerkezetét nem módosították jelentősen. A vásárhelyi tanyavilág látványa már
századokkal ezelőtt is több művészt megihletett. A természeti- és az épített környezet
harmóniája elsősorban a festőket vonta az alföld bűvöletébe. Az általuk megörökített
tanyavilág hangulata máig fellelhető, ám a tanyák számának folyamatos csökkenése felhívja
a figyelmet a közbeavatkozás szükségességére. Ezért is döntött a város Közgyűlése 2010-ben
az ún. „tájképvédelmi terület” kijelöléséről. Ez a védelem a külterület döntő részét érinti, a
máig fennmaradt tanyás részek jellegzetességének fenntartása érdekében elrendelt építési
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szabályozással. A védelemre jelölt terület – a tényleges beépítési jellemzőkre tekintettel –
esetenként szűkíthető.
A települések arculata, vizuális megjelenése, közterületeinek minőségi színvonala alapvetően
meghatározza vonzerejét és marketing-üzenetét. (Másként fogalmazva: a vonzó és szép
városi környezet önmagában is fejlesztési potenciál!) Hódmezővásárhelyen az 1990-es évek
második felétől több sikeres köztér rehabilitáció zajlott (elsőként a Szent István, majd a
Kossuth, a Kálvin tér, a Hősök tere és a Zrínyi utca keleti vége). Legutóbb a dr. Rapcsák
András utca újult meg a Tornyai János Kulturális Város-rehabilitációs Program részeként, a
Bessenyei Ferenc Művelődési Központtal együtt. Bizonyítottnak tekinthető, hogy a komplex,
értéknövelő és integrált városfejlesztés nem csak közvetlenül az „akció-területen” belül hat,
kisugárzó és mintaadó szerepe ugyancsak fontos.
A dinamikus, rendszer-elvű fejlesztési logika az Andrássy út Kossuth tér és Emlékpont közötti
szakaszát „jelöli ki” rehabilitációs akció területként. Elsősorban azért, mert a Hód-áruház és
Szolgáltató-ház környéke nem csak műszaki-fizikai értelemben erodálódott napjainkra, de
építészeti értelemben is túlhaladottá vált, rászolgált a komplex megújításra. (Az ezt követő
ütem pedig az egykori „várostengely” további, az Andrássy út Emlékpont és a Kálvin tér
közötti szakasza lehetne.)
Új és összetett probléma-halmazt jelentenek az egyre szaporodó üres házak és lakások. A
lakatlan lakások száma jelenleg megközelíti a 2 ezret, ami az teljes városi állomány közel 10
%-a. A jelenség hiteles és komplex felmérést, várospolitikai szintű elemzést és döntést
igényel, majd átfogó, a tünet-együttes összes – pl. szociális, vagyongazdálkodási, városképi,
közegészségügyi, biztonsági, stb. – elemére kiterjedő végrehajtási tervet, illetve magát a
megoldást sürgeti.
A területi jellegű, jellemzően közterületekkel együtt kezelendő – városépítészeti léptékű –
problémák mellett néhány egyedi, illetve egy-egy épületre korlátozandó
környezeti/építészeti „sebhely” is megoldásra vár. Fontossági sorrend nélkül néhány példa:
lakóházak a Kossuth tér – Andrássy utca mindkét sarkán, Városháza (Kossuth tér),
Református Újtemplom (Kálvin tér), Simon-palota (Kinizsi – Deák Ferenc utca sarok), Károlyikúria (Andrássy u.).
Hódmezővásárhely településrendezési eszközeit döntően „hagyományos”, papír alapú
tervek jelentik. Ez a formai adottság már önmagában is indokolja a korszerűsítést. A
digitalizált átdolgozással együtt – az eltelt másfél évtized változásai, a többszöri módosítások
és jelen fejlesztési koncepció módosuló célkitűzései következtében – számítani kell a Terv
teljes-körű megújítására.
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