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A gazdasági program készítésének szükségességét (és jogszabályi hátterét) a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § írja 

elő. A gazdasági program célja „meghatározni mindazokat a célkitűzéseket és 

feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel 

összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 

figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 

színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei 

területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes 

közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési 

elképzeléseket.” A rendelet hivatkozott szakasza a 3.1 Jogszabályi háttér, aktualitás 

c. fejezetben olvasható. 

Az Önkormányzat tevékenységét alapvetően meghatározó törvény 13. § (1) pontja 

tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok felsorolását. A rendelet szerinti 

felsorolás ugyancsak a 3.1 Jogszabályi háttér, aktualitás c. fejezetben található 

meg. 

A 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési időszak tervezési keretrendszere 

országos és települési szinten is jelentősen megváltozott az előző (2007-2013-as) 

ciklushoz képest. A tervezést szabályozó alapdokumentum a 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet, mely egységes szerkezetben írja elő a Településfejlesztési 

Koncepció (TK), az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozását, 

valamint a két dokumentum közös megalapozó vizsgálatának elkészítését. 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata ezen kormányrendeletnek 

megfelelően 2013-ban kezdte el a Településfejlesztési Koncepció (TK) és az 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozását, amelyet a Közgyűlés 

2014. szeptemberében fogadott el. Az elfogadott dokumentumok:  

● Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: Megalapozó 

vizsgálat, Helyzetfeltáró munkarész; 

● Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: Megalapozó 

vizsgálat, Helyzetelemzés, helyzetértékelés munkarész; 

● Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: 

Településfejlesztési koncepció; 

● Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: Integrált 

Településfejlesztési Stratégia. 

A jelen Gazdasági program alapvetően a fenti dokumentumok alapján készült:  

A gazdasági program 

célja 

Az Önkormányzat 

feladatai 

A tervezési 

keretrendszer 

változásai 
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● A 2. Társadalmi és gazdasági helyzet c. fejezet a Megalapozó vizsgálat 

összefoglalása;  

● A 3. A gazdasági program c. fejezet a Településfejlesztési Koncepció és 

az Integrált Településfejlesztési Stratégia céljait mutatja be;  

● A 4. Projektek, tervezett beruházások c. fejezet az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia projektjeit összegzi. 

● Az 5. Szakterületenként meghatározott programok c. fejezet az egyes 

szakterületek főbb kihívásait, követendő irányelveit, egyéb fejlesztési 

feladatait összegzi. 
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A magyar statisztika 1870-től végez modern kori népszámlálást, Hódmezővásárhely 

akkori lakosságszáma 41.492 fő volt. A 19. század végén megfigyelhető dinamikus 

növekedés folyamatában lassulást a 20. század eleji kivándorlás és jelentős 

mértékben a második világháború emberi veszteségei okoztak. 1949-ben közel 

5%-kal éltek kevesebben a városban, mint 1941-ben. 

 
1. ábra: Hódmezővásárhely népességszámának alakulása és annak Csongrád megye és 

Szeged város népességszámához viszonyított aránya1 

Forrás: KSH 

A mélypontot követően viszonylag gyorsan elérte a város a háború előtti 

népességszámát, és állandó növekedést követően 1980-ra elérte az 54.505 fős 

maximumát. E trendben a 80-as években fordulat állt be: egyértelmű 

népességcsökkenés kezdődött, amelynek hatására 2011-ben Hódmezővásárhely 

lakónépessége az 1980. évinek a 84,5%-ára zsugorodott. Ez annak tekintetében 

különösen aggasztó, hogy a város esetében nem mutatható ki szuburbanizálódás, 

tehát a város közigazgatási határán kívülre költöző népesség nem csupán 

statisztikailag, de a város szempontjából ténylegesen elhagyja a települést. 

                                                           
1 1960-ig jelenlevő népességi, 1970-2011-ig lakónépességi adatok. 

Népességszám a II. 

világháború előtt 

Népességszám  

1949 után 
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Kellemetlen tény továbbá, hogy a megyei jogú város jelentősen gyorsabban 

csökken a népességét ugyancsak folyamatosan veszítő megyén belüli városoknál 

és magánál Csongrád megyénél is. Kedvezőbb kép rajzolódik ki azonban a megye 

további két jelentősebb központja, Szentes és Makó azonos folyamatát 

megvizsgálva: 2001-hez képest 2011-re e két város lakossága 9,9 és 8,2%-kal 

zsugorodott, szemben Hódmezővásárhely 6,8%-os értékével. 

 
2. ábra: A lakónépesség változása az előző népszámlálás évében regisztrált 

népességszámhoz képest. 

Forrás: KSH, a népszámlálások eszmei időpontjában regisztrált lakónépességi adatok. 

Országos összehasonlításban - a megyei jogú városok és Budapest 2001 és 2011 

közötti népességszám-változásának értékeit ábrázolva - négy településcsoport 

viszonylag markáns elkülönülését figyelhetjük meg. (ld. 3. ábra). 

Eltérő helyzetű megyei 

jogú városok 
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3. ábra: A megyei jogú városok és Budapest népességszámának változása, 2001-20112.  

Forrás: KSH továbbvezetett lakónépességi adatai alapján saját szerkesztés 

● A két legutóbbi népszámlálás közt eltelt tíz év alatt lakónépességét 

növelni képes négy város (Érd 10,7%, Sopron 7,0%, Kecskemét 3,7% és 

Nyíregyháza 1,0%-os növekedés); 

● Egy stagnáló, főként nagyvárosok alkotta csoport, általában 1% alatti 

csökkenéssel (Budapest, Debrecen, Győr, Szeged, Veszprém); 

● 3 és 7% közötti népességvesztést elszenvedő, döntő részben 

középvárosok alkotta sor; 

● és végül egy jellemzően kelet-magyarországi városokat tömörítő, erősen 

fogyó népességű városok csoportja (Békéscsaba 8,7%, Miskolc 9,6%, 

Dunaújváros 11,8%, ill. Salgótarján 16,8%).  

Összességében megállapíthatjuk, hogy az egyre gyorsuló ütemben polarizálódó 

hazai településhálózatban – és az ugyanezen trend hatása alatt álló megyei jogú 

városok halmazában – Hódmezővásárhely a középvárosok viszonylatában átlagos 

értékű csökkenést szenvedett el. 

A népességváltozás folyamatát évenkénti lebontásban és régiós 

összehasonlításban is szemügyre véve kijelenthetjük, hogy Békéscsaba után 

                                                           
2 A buborékok területe a városok 2011-es lakosságszámát fejezi ki. 

Hódmezővásárhelyen 

átlagos mértékű a 

csökkenés 
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Hódmezővásárhely a másik, a vizsgált időszakban demográfiai értelemben 

folyamatosan, ráadásul gyorsuló ütemben csökkenő népességű megyei jogú város 

(ld. 4. ábra), melynek a megyén belüli népességi részesedése is csökkenő 

tendenciát mutat. (ld. 2. ábra)  

 
4. ábra: Hódmezővásárhely és egyes régiós városok népességszám-változása, 2001-2012 

(2001 = 100%)3 

Forrás: KSH év végi lakónépességi adatok 

Hódmezővásárhely népességváltozásának trendjét Csongrád megye további két 

meghatározó szerepű városával (Szentes és Makó) összevetve azonban jelentősen 

kedvezőbb kép rajzolható fel a város pozíciójáról. 2012-ben az említett két város 

népességszáma a 2001-es azonos értékeik 91,6, illetve 91,3%-a, miközben 

Hódmezővásárhely lakossága ennél kisebb mértékben csökkent csupán. 

 

A természetes szaporodást meghatározó születési és halálozási arányszámok 

tekintetében megállapítható, hogy Hódmezővásárhely a megyei jogú városok 

rangsorának alsó hányadában található: az ezer lakosra jutó élveszületések száma 

9,5 fő. Ez megegyezik a megyei jogú városok azonos értékeinek átlagával (9,4 fő), 

ám minimális mértékben kedvezőtlenebb az országos értéket adó 9,8 főnél (ld. 5. 

ábra).  

                                                           
3 A 2001-es és a 2011-es népszámlálások és ezek továbbvezetett év végi lakónépességi adatai. A 2010 és 2011 

közötti drasztikus, az addigi tendenciákat megtörő népességcsökkenést a 2011-es népszámlálás és a 2001-es 

azonos összeírás továbbvezetett értékeinek esetenként jelentős különbsége okozza. 

A szomszédos 

kisvárosok 

népességcsökkenése 

még erőteljesebb 

Az élveszületések 

száma viszonylag 

alacsony 
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A nyers halálozási arányszám tekintetében azonban a vizsgált városok átlagos 12,2-

es, és különösen az országos 13,5-es értékeivel szemben Hódmezővásárhelyen 

13,8 ezrelékes halálozási arány regisztrálható, aminek relatíve magas értéke tehető 

felelőssé az erőteljes természetes fogyásért. A 2001 és 2011 között ezer lakosra 

vetítve évi 4,3 fős érték ugyan mind a megyei jogú városok átlagánál (2,8), mind 

pedig Magyarország azonos értékénél (3,7) rosszabb, ám Makó (6,3 ezrelék) és 

Szentes (5,1 ezrelék) értékénél jelentősen kedvezőbb. 

 
5. ábra: Az élveszületések és halálozások ezer lakosra jutó száma a megyei jogú 

városokban és Budapesten. 2001-2011 évek átlaga 

Forrás: KSH 

A természetes szaporodás komponenseinek 2001 és 2012 közötti vizsgálata 

rávilágít arra, hogy a városban 2012-ben 26%-kal többen haltak meg (586 fő), mint 

ahányan születtek (433 fő), azaz a 2001-2011 közötti átlagos 4,3 ezrelék 

természetes fogyással szemben ugyanez az érték „csupán” 3,35 ezrelék.  

A halálozási 

arányszám viszonylag 

magas 
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6. ábra: A természetes népmozgalom komponenseinek alakulása Hódmezővásárhelyen, 

2001-2012. 

Forrás: KSH 

 

Hódmezővásárhely esetében nem mutatható ki sem számottevő be-, sem 

kivándorlás. A vándorlási különbözet - az állandó és ideiglenes vándorlások 

évenkénti különbözete – többéves átlaga -0,6 fő/ezer lakos, amivel a megyei jogú 

városok sorának középső helyeire pozícionálható. 

 
7. ábra: A megyei jogú városok és Budapest népességalakító tényezői, 2001-2011. 

Forrás: KSH 

A ki- és bevándorlás 

egyenlege negatív, de 

alacsony értéket mutat 
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A relatíve kedvező különbözet miatt a folyamatos lakosságvesztés döntő részben a 

kedvezőtlen természetes szaporodási arányszámoknak tudható be: 

Hódmezővásárhely többévi tényleges szaporodási arányszáma ezer lakosra -4,9, 

aminél a vizsgált további két megyei város értékei (Makó -9,39 és Szentes -9,64) 

jelentősen alacsonyabbak (ld. 7. ábra).  

 

A város állandó népességén belül 6.434 fő (a teljes lakosság 13,8%-a) volt a 15 

éves kor alattiak száma 2011-ben, ami kedvezőbb a megyei jogú városok 13,4%-os 

átlagához képest.  

 
8. ábra: A megyei jogú városok népességének korcsoporti összetétele, 2011. 

Forrás: KSH 

Lévén, hogy Hódmezővásárhely 60 év feletti lakosságának aránya az előbbiek 

átlagával megegyezik (23,6%), a népesség aktív korú 15-59 éves csoportja 

értelemszerűen kisebb részarányt (62,6%) képvisel. Előnyösebb, a demográfiai 

fenntarthatóság szempontjából kedvezőbb korszerkezettel csak öt, javarészt 

növekvő népességű város (Érd, Kecskemét, Nyíregyháza, Sopron és Tatabánya) 

rendelkezik (ld. 8. ábra). Minden korcsoport tekintetében kedvezőbb kép rajzolódik 

ki továbbá Makó és Szentes azonos értékeivel összehasonlítva is. 

Az egyes korcsoportok népességen belüli arányának a változását vizsgálva azonban 

már nem beszélhetünk relatíve kedvező pozícióról Hódmezővásárhely esetében: 

2001 és 2011 között a 60 év felettiek részarányának 3,3 százalékpontos 

növekedése és a 15-59 éves korosztály részarányának 1,1 százalékpontos 

csökkenése a legtöbb vizsgált városénál kedvezőbb ugyan, a 14 év alatti korosztály 

térvesztése azonban jelentős. Ez Szeged értékéhez hasonlóan 2,2 százalékpontos 

A népességcsökkenés a 

negatív szaporodási 

arányszámnak  

tudható be 

Viszonylag magas a  

15 éven aluliak száma 

Hódmezővásárhely 

népessége öregedik  
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csökkenést mutat, aminél a megye két további nagyobb városa közül csak Szentes 

mutatója (3,2 százalékpontos csökkenés) kedvezőtlenebb. (ld. 9. ábra). Az országos 

trendekkel megegyezően tehát Hódmezővásárhely népességére is a folyamatos 

öregedés a jellemző. 

 
9. ábra: A megyei jogú városok egyes korosztályai teljes népességen belüli részarányának 

változása, 2001-2011. 

Forrás: KSH 

A helyi ellátórendszer fenntarthatóságának jellemzésére a népesség különböző 

korcsoportjainak eltartottsági rátája alkalmazható. (ld. 10. ábra) 

 
10. ábra: Eltartottsági ráták a magyar megyei jogú városokban, 2011. 

Forrás: KSH 
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Hódmezővásárhelyen a 65 év felettieknek az aktív korúakhoz (15-64 évesek) 

viszonyított arányát kifejező, a társadalmi ellátórendszerek tervezésénél fontos 

szereppel bíró idős népesség eltartottsági rátája relatíve magas. A város 100 

munkaképes korú lakosára 39 időskorú személy eltartása hárul, szemben a megyei 

jogú városok átlagos 36-os értékével. Makó és Szentes azonos értéke mindkét 

város esetében 40 fő. 

Figyelemre ad okot továbbá az eltartott népesség (15 év alatti gyermek és 65 év 

feletti idős népesség összesített) aránya is: Hódmezővásárhelyen 100 aktív korúra - 

a megyei jogú városok és az ország értékénél (58) is több - 62 eltartott jut. Ez 

megegyezik a vizsgálatba vont két megyei város azonos értékeivel. 

 

Lakás és lakott üdülő együtt 20.190 100,00% 

Lakott 18.272  90,50% 

Nem lakott 1.908 9,45% 

Összes lakás 20.180 99,95% 

Lakott üdülő 10 0,05% 

1. táblázat: A lakások és lakott üdülők jellemző adatai, lakóegységek száma és aránya 

rendeltetés és lakók szerint 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok 

A lakott egyéb lakóegységek száma 7. Az 100 lakott lakásra és lakott üdülőre jutó 

lakók száma 245 fő. 

Lakás és lakott üdülő együtt 20.190 100,00% 

1 szobás 2.076  10,30% 

2 szobás 8.649 42,84% 

3 szobás 6.476 17,16% 

4+ szobás 2.989 14,80% 

2. táblázat: A lakások és lakott üdülők szobaszám szerint 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok 

Lakás és lakott üdülő együtt 20.190 100,00% 

magánszemély 19.180  95,0% 

önkormányzat 728 3,6% 

más intézmény, szervezet 282 1,4% 

3. táblázat: A lakások és lakott üdülők tulajdoni jelleg szerint 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok 

Az eltartottsági ráta 

relatív magas 
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Lakás és lakott üdülő együtt 20.190 100,0%  

1946 előtt épült 5.544 27,5% 
1960 előtt: 35,7% 

1946-1960 között épült 1.658 8,2% 

1961-1970 között épült  2.834 14,0% 
1961-1990 között: 

54,1% 
1971-1980 között épült 5.478 27,1% 

1981-1990 között épült  2.616 13,0% 

1991-2000 között épült  765 3,8% 
1991-2011 között: 

10,2% 
2001-2005 között épült  843 4,2% 

2006-2011 között épült  452 2,2% 

4. táblázat: A lakások és lakott üdülők építési év szerint 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok 

1990. és a 2011. között 2.060 lakás épült, ami a lakásállomány 10,2%-a. A 

lakásnövekmény 1.102, így ebben az időszakban 958 lakás szűnt meg. A város 

lakásállományának több mint fele 1961-1990 közötti. 

Lakás és lakott üdülő együtt, 
alapterület szerint 

20.190 100%  

< 29 m
2
  241  1,2% 

<49 m
2
: 

13,0% 
30-39 m

2
  792 3,9% 

40-49 m
2
  1.787 8,9% 

50-59 m
2
 3.912 19,4% 50-79 m

2
: 

44,1% 60-79 m
2
 4.995 24,7% 

80-99 m
2
  4.511 22,3% >80 m

2
: 

41,9% > 100 m
2
  3.952 19,6% 

5. táblázat: lakások és lakott üdülők alapterület szerint 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok 

A város lakásállománya nagyon kedvező: alapterület szempontjából csupán 13%-a 

kisebb 50 m2-nél, felszereltségét vizsgálva szinte minden ellátás 90% fölötti. 

Lakás és lakott üdülő együtt 20.190 100,0% 

Hálózati vízvezetékkel ellátott   8.838 93,3% 

Házi vízvezetékkel ellátott 669 3,3% 

Meleg folyóvízzel ellátott 18.300 90,6% 

Víz-öblítéses WC-vel ellátott 18.392 91,1% 

Közcsatornával ellátott  17.464 86,5% 

Házi csatornával ellátott  2.043 10,1% 

Lakás és lakott üdülő együtt 20.190 100,0% 

6. táblázat: A lakások és lakott üdülők felszereltség szerint 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok 
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Lakás és lakott üdülő együtt  20.190 100,0% 

Összkomfortos  8.925 44,2% 

Komfortos 8.775 43,5% 

Félkomfortos 948 4,7% 

Komfort nélküli 1.370 6,8% 

Szükség- és egyéb lakás 172 0,8% 

Lakás és lakott üdülő együtt  20.190 100,0% 

7. táblázat: A lakások és lakott üdülők komfortosság szerint 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok 

Városrész 

1990. január 1. 2001. február 1. 2011. okt. 1. 

Népesség 
(fő) 

Lakás 
Fő/ 

lakás 

Népesség 
(fő) 

Lakás 
Fő/ 

lakás 

Népesség 
(fő) 

Lakás 
Fő/ 

lakás 

Belváros és 
Tarján 

10.676 4.157 2,57 9.377 4 036 2,32 8.740 4.186 2,09 

Tabán 6.580 2.360 2,79 6 452 2 334 2,76 6.231 2.444 2,55 

Csúcs 3.772 1.563 2,41 3 631 1 523 2,38 3.161 1.503 2,10 

Susán 7.963 2.844 2,80 7 984 2 868 2,78 7.250 2.903 2,50 

Hódtó 4.685 1.586 2,95 4 174 1 591 2,62 3.513 1.603 2,19 

Béketelep 3.506 1.155 3,04 3 661 1 229 2,98 3.502 1.326 2,64 

Újváros 3.668 1.374 2,67 3 421 1 320 2,59 3.253 1.318 2,47 

Kertváros 6.654 2.444 2,72 6 531 2 548 2,56 5.876 2.715 2,16 

Központi 
belterület  

47.504 17.423 2,73 45.231 17.449 2,59 41.526 17.998 2,30 

Szikáncs 596 200 2,98 595 219 2,72 507 216 2,35 

Erzsébet 174 50 3,48 178 57 3,12 157 56 2,80 

Kútvölgy 236 70 3,37 170 74 2,30 143 77 1,86 

Batida 215 84 2,56 235 83 2,83 181 83 2,18 

Mártély nincs adat nincs adat 19 61 0,31 

Kishomok4 nincs adat 464 172 2,70 1.343 660 2,03 

Külterület 2.455 1.261 1,95 2 509 1 117 2,25 2.150 1.039 2,07 

VÁROS 
ÖSSZESEN 

51.180 19.088 2,68 49 382 19 171 2,58 46.0475 20.190 2,28 

8. táblázat: A lakónépesség és a lakásszám városrészenkénti megoszlásának alakulása 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok 

                                                           
4 A 2001. évi adat Újkishomokra vonatkozik, a 2011. évi adat Új- és Öregkishomokra együtt 
5 A 21 fő lakcím nélküli hajléktalannal együtt 
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A fenti táblázatban foglalt adatok az „összes” lakásra vonatkoznak. 

Hódmezővásárhelyen – hasonlóan az ország többi településéhez – nagy arányban 

találhatók lakatlan lakások. Ezek száma városrészenkénti bontásban nem áll 

rendelkezésre. 

A vizsgált 20 évben a város lakásállománya – a lakónépesség folyamatos 

csökkenése ellenére – több mint ezer lakással nőtt. Ugyanakkor a lakott lakások 

száma közel azonos (18.149-18.282) maradt.  

Az 1990. évi népszámlálás részletes adatai szerint 939 lakás (4,9%) volt lakatlan. A 

lakatlan lakások száma az utóbbi 20 évben több mint duplájára nőtt. 2011-ben már 

1908 lakás volt lakatlan, ami az összes lakás 9,45%-a. 

Az egyes lakókörzet-határok a 2001. évi népszámlálás során részben megváltoztak. 

Béketelep nyugati irányú kiterjesztése elhanyagolható, azonban a Belváros 

(korábban: Városközpont+Névtelen) és Tarján közötti határmódosítás 

következtében ezeket a lakókörzeteket csak együtt kezelve lehet a 11 évvel korábbi 

adatokkal egybevetni.  

A lakónépesség területi egységekre bontott megoszlásának vizsgálata során 

megfigyelhető, hogy a Belváros és Tarján lakosságszáma a vizsgált 21 év alatt 

között közel ötöd részével (1936 fővel) csökkent. Ezt meghaladó átrendeződés csak 

Hódtó esetében következett be, ahol 25%-os, (1.172 fő) a csökkenés. A többi 

városrész lakosságszámára a mérsékelt csökkenés volt jellemző.  

Külterületen a növekedést elsősorban a kishomoki területeken folytatott 

építkezések jelentik. Mindezekkel együtt jellemző a gazdasági hasznosítású tanyák 

életképessége, illetve a kizárólag lakóházként hasznosított tanyák lassú ütemű 

csökkenése. 

 

Magyarország nem csak a születéskor várható élettartam, hanem az egészségben 

eltöltött életévek száma tekintetében is hátrányban van az Európai Unió 

országainak átlagához képest. A 2011. évi népszámláláskor szerepeltek a tartós 

betegséggel, illetve fogyatékossággal kapcsolatos kérdések is, melyek - az adatok 

szenzitivitása miatt – nem feltételeztek kötelező válaszadást, de a megyei jogú 

városok lakossága egészségi állapotának összevetéséhez közvetve alkalmasak. 

A tartósan beteg személyek lakosságon belüli arányában - a társadalmi-gazdasági 

mutatókhoz hasonlóan – egyértelműen kimutatható az ország nyugat-kelet irányú 

differenciáltsága. Hódmezővásárhely 18%-os aránya a megyei jogú városok 16%-os 

értékénél kedvezőtlenebb. 

Önbevallása alapján 2011-ben fogyatékossággal élőnek (értelmi vagy 

mozgásszervi) minősült az ország lakosságának 4,6%-a, a megyei jogú városokban 

Közel minden 10-ik 

lakás lakatlan 

Hódtó, Belváros és 

Tarján lakossága 

csökkent a leginkább 

Magyarországon a 

születéskor várható 

élettartam és az 

egészségben eltöltött 

életévek száma is 

viszonylag alacsony. 

Hódmezővásárhely 

mutatói az országos 

átlagnál rosszabbak 
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lakók 4,3%-a, aminél a hódmezővásárhelyi arány kismértékben előnytelenebb, 

2011-ben 4,7% volt. 

 
11. ábra: A tartósan beteg és a fogyatékkal élők aránya a megyei jogú városokban, 2011. 

Forrás: KSH 

A halálozási okok közül az országos tendenciákhoz hasonló módon 

Hódmezővásárhelyen is a kiemelkednek a kardiovaszkuláris, a légzőszervi és a 

daganatos betegségek. A 20-64 év közötti férfi lakosság körében a keringési 

rendszer betegségei miatt bekövetkező halálesetek aránya meghaladja az országos 

átlagot, a daganatos és légzőszervi betegségek miatti halálozási arányok 

megegyeznek az országos átlaggal. A 20-64 éves nők körében a halálesetek aránya 

minden betegségcsoport vonatkozásában meghaladja az országos átlagot, az 

egyetlen kivételt az emésztőrendszeri betegségek jelentik, amelyek tekintetében a 

hódmezővásárhelyi adatok kedvezőbbek az országosnál. Összességében 

Hódmezővásárhely halálozási mutatói a megyei átlagnál kedvezőbbek – a nők és 

férfiak esetében is – míg Szegedénél rosszabbak.  

Tekintettel arra, hogy a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 

Hódmezővásárhely-Makó hódmezővásárhelyi tagkórházának ellátási körzetébe 

tartozó települések esetén a városénál lényegesen kedvezőtlenebbek a halálozási 

adatok, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ céljai között fogalmazza 

meg a prevenciós tevékenység bővítését, az ellátás esélyegyenlőségének 

erősítését.6 A prevenciós tevékenységekben – beleértve a széleskörű egészségügyi 

szűrőprogramokat és az egészséges életmód elősegítését célzó információk 

                                                           
6 Forrás: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 2014-2020-as létesítményfejlesztési terve 

Hódmezővásárhely 

halálozási mutatói a 

megyei átlagnál 

jobbak, Szegedénél 

rosszabbak 

Egyre nagyobb a 

hangsúly a prevención 
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átadását – kiemelt szerepe van az Egészséges Vásárhely Programnak, mely a 

későbbiekben kerül bemutatásra részletesebben. 

 

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

● a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról 

● a fogorvosi alapellátásról 

● az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról 

● a védőnői ellátásról 

● az iskola-egészségügyi ellátásról.  

A városban 23 felnőtt és 9 gyermek háziorvosi rendelő, 8 vegyes korcsoportú és 4 

gyermek fogászat található, valamint központi háziorvosi ügyelet működik az 

Önkormányzat és a szolgáltatók között létrejött feladat-ellátási szerződések 

alapján. Az egészségügyi ellátást a szolgáltatók az önkormányzat tulajdonában 

vagy saját tulajdonban álló, illetve az általuk bérelt rendelőben biztosítják. Az 

egyes rendelőkhöz tartozó körzetek kialakítása követi a lakosság megoszlását, így 

jelenleg nincsenek az átlagnál nagyobb mértékben leterhelt rendelők. Orvoshiány 

egyik körzet esetében sem jelentkezik.  

Ugyanakkor az orvosok átlagéletkora jelenleg 60 év körül van, így érdemes annak 

megfontolása, hogy a praxisok megvásárlását a már több éve zajló ingyenes telek 

programba való bekapcsolással, illetve támogatott lakással ösztönözze a város, 

amennyiben a nyugdíjazás miatt idővel megüresedő orvosi praxisok betöltése 

problémát okoz. 

Az orvosi rendelők állapota és felszereltsége jelentős eltéréseket mutat. A 

megfelelő felszerelés megléte működési feltétel, ezzel együtt igényként merült fel 

egy kérdőíves felmérés lebonyolítása a felszereltségre vonatkozóan. A Széchenyi 

tér 19., Rárósi u. 13., Tornyai János u. 7. és az Agyag u. 11. szám alatti rendelők 

esetén felújítás, illetve eszközbeszerzés szükséges. 

Az alapellátásban problémát jelent, hogy annak szereplői, elsősorban az azonos 

populációt ellátó orvosok – így a házi gyermekorvosok és iskolaorvosok, valamint a 

háziorvosok és munkaorvosok – között nem megfelelő az információcsere, ami 

párhuzamosságokat eredményez és rontja az ellátás hatékonyságát. Részleges 

megoldást jelenthet a fit-test program informatikai támogatása, melynek további 

fejlesztése legalább az iskolás kor végéig megoldaná az egészségügyi információk 

hatékonyabb felhasználását. 

A háziorvosi rendelők megoszlása az egyes városrészekben: Kertváros: 2; Hódtó: 1; 

Béketelep: 0; Újváros: 2; Belváros: 8; Susán: 5; Tabán: 4; Csúcs: 3; Tarján: 0; 

Kishomok: 0; Külterület: 0 

23 felnőtt és 9 

gyermek háziorvosi 

rendelő, 8 vegyes 

korcsoportú és 4 

gyermek fogászat  

Magas a háziorvosok 

átlagéletkora 

Az orvosi rendelők 

állapota és 

felszereltsége jelentős 

eltéréseket mutat 

Párhuzamosságok és 

hatékonyság 

csökkenése 
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12. ábra: Háziorvosi rendelők Hódmezővásárhelyen 

Forrás: Google Earth alapján saját szerkesztés 

 
13. ábra: Házi gyerekorvosi rendelők 

Forrás: Google Earth alapján saját szerkesztés 
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A házi gyermekorvosi rendelők megoszlása az egyes városrészekben: Kertváros: 1; 

Hódtó: 1; Béketelep: 0; Újváros: 1; Belváros: 4; Susán: 0; Tabán: 1; Csúcs: 1; Tarján: 

0; Kishomok: 0; Külterület: 0 

Hódmezővásárhelyen az egy háziorvos által ellátott esetek száma 10.147, ami nem 

éri el a megyei jogú városok átlagát (11.024 eset). Megalapozott következtetések 

levonását ugyan nem teszi lehetővé, de kedvezőnek nevezhető a változás relatív 

mérsékletessége is: 2001-hez képest 2011-ben 5,8%-kal több eset ellátása jutott 

ugyan egy hódmezővásárhelyi háziorvosra, azonban ez még így is a vizsgált 

városok átlagos értéke alatt maradt.  

 
14. ábra: Az egy háziorvosra jutó betegforgalom és annak változása a megyei jogú 

városokban, 2001-2011. 

Forrás: KSH 

Az egy főre jutó háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásban megjelentek 

lakosságarányos értékei (2011) a megyei jogú városok összehasonlításában 

átlagosnak mondhatók: Hódmezővásárhely 6,9-es aránya kismértékben felülmúlja 

ezen városok 6,6-es átlagos értékét. 

Az egy háziorvos által 

ellátott esetek száma 

alacsonyabb a megyei 

jogú városok átlagánál 
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15. ábra: A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátások igénybevétele és annak változása 

MJV-k esetén, 2001-2011. 

Forrás: KSH 

A védőnői ellátást a HKTK Kapcsolat Központ Védőnői Szolgálata végzi két 

telephelyen, a védőnők száma 2012-ben 20 fő volt. A Védőnői Szolgálat a 

csecsemő- és gyermekgondozás, a várandós és újszülött gyermekágyas anyák 

gondozása mellett iskolai védőnői feladatokat is ellát. Az alapfeladatokon 

túlmenően a védőnők részt vesznek az erdei iskolák és táborok lebonyolításában. 

A Védőnői Szolgálat bekapcsolódott az Egészséges Vásárhely Program emlőrák 

prevencióra, védőoltások biztosítására (HPV védőoltás), valamint melanoma 

kockázatcsökkentésre irányuló programjaiba is, továbbá vérnyomásméréseket és 

biometriai méréseket szervez, részt vesz az egészségnapok programjaiban. 

 

Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2012. május 1-től az Önkormányzat 

tulajdonából a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési 

Intézet (GYEMSZI) tulajdonába került. A térség egészségügyi ellátásának 

racionalizálása, a párhuzamosságok megszüntetése érdekében 2013. február 1-én 

az Erzsébet Kórház-Rendelőintézetet és a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-

Rendelőintézetet egy intézményben egyesítették, Csongrád Megyei Egészségügyi 

Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó néven. Az egyesített intézmény összesen 

620 finanszírozott ággyal működik, ebből jelenleg 362 ágy van a 

hódmezővásárhelyi tagkórházban. A városon kívül a hódmezővásárhelyi tagkórház 

ellátási körzetébe tartozik Mártély, Mindszent és Székkutas, ami összesen 57.411 

lakost jelent, de az intézmény egyes szakterületek tekintetében az egész megyére 

A védőnők száma 

2012-ben 20 fő volt 

Jelentős szervezeti 

átalakítások történtek 
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kiterjedően nyújt szolgáltatásokat. Az ellátott tevékenységek köre az alábbiakra 

terjed ki: 

● alapellátás 

● járóbeteg szakellátás 

● aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátás 

Akkreditált osztályaival az intézmény a betegellátás mellett a Szegedi 

Tudományegyetem oktatókórházaként is működik (orvos- és szakorvos képzés, 

szakdolgozók képzése). 

2007. április 1-től jelentős mértékben csökkent a kórházi ágyak száma: a 

belgyógyászat vonatkozásában 70%-kal, a sebészeti ellátás vonatkozásában 

72,73%-kal, a neurológia esetében 50%-kal. A szülészet-nőgyógyászat esetében 

37,5%-os, a csecsemő-gyermekgyógyászat esetén pedig 25%-os volt a csökkenés. 

Összességében 63%-kal csökkent az aktív ágyak száma, amely jelenleg is 

nehézségeket okoz az ellátásban. Korábban működött bőrgyógyászati, szemészeti, 

fül-orr-gégészeti, valamint urológiai osztály. Az utóbbi három műtéti feladatait 

most egynapos sebészeti ellátás keretében látja el az intézmény. A csökkentésből 

adódó nehézségek leginkább a belgyógyászati és a sebészeti osztályt érintik, de az 

egynapos sebészet sem tudja teljes egészében pótolni a megszüntetett osztályok 

kapacitásait.7 

A tízezer lakosra jutó működő kórházi ágyszámok tekintetében az ország fejlettebb 

városainak számító megyei jogú városokhoz képest Hódmezővásárhely értékei 

alacsonyak (Érd nem rendelkezik kórházzal) (ld 16. ábra). A városban tízezer 

lakosra 74,7 működő kórházi ágy jutott 2011-ben, ami azonban összességében kis 

mértékben magasabb a tíz évvel azelőtti értéknél (66,8 ágy). Az érték a tízezer 

lakosra jutó összes ágyszámot mutatja. A krónikus ágyak számának jelentős 

túlsúlya (124/238) problémát jelent mind a betegellátásban, mind a Kórház 

gazdálkodásában. 

                                                           
7 Forrás: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 2014-2020-as létesítményfejlesztési terve 
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16. ábra: Tízezer lakosra jutó működő kórházi ágyak száma a megyei jogú városokban, 

2011. 

Forrás: KSH 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia 2009-es elfogadása óta eltelt időszakban a 

következő főbb változásokra, illetve fejlesztésekre került sor: 

● Megkezdte működését a sürgősségi osztály. 

● Az onkológiai fekvőbeteg kapacitás a Szegedi Tudományegyetemhez 

került, a tényleges ellátás azonban továbbra is Hódmezővásárhelyen 

történik. 

● A makói tagkórházban megszűnt gyermekgyógyászati ellátás teljes 

ágyszámmal a hódmezővásárhelyi tagkórházhoz került. 

● Megtörtént az „A” épület energetikai korszerűsítése, sor került a 

nyílászárók cseréjére és a fűtési rendszer korszerűsítésére. 

● A rendszeres mammográfiai szűrés infrastruktúrájának feltételei 

kialakításra kerültek egy komplex fejlesztés keretében.  

Jelenleg az alábbi szakterületeken és kihasználtsággal történik az ellátás a 

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ két tagkórházában: 

Szakma név 

Ágyszámok 
Ágykihasználtság  
(2011-2012, átlag) 

Integrált 
intézményi 

Hódmező-
vásárhely 
tagkórház 

Makó 
tagkórház 

Hódmező-
vásárhely 
tagkórház 

Makó 
tagkórház 

Belgyógyászat 57 20 37 107,54 57,3 

Sebészet 37 15 22 80,64 62,6 

Az elmúlt időszak 

legfontosabb 

fejlesztései 
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Szülészet 20 10 10 78,04  

Nőgyógyászat 10 5 5 78,04  

Csecsemő- és gyermekgyógyászat 25 25 - 48,73  

Neurológia 20 20 - 90,94  

Reumatológia 17 17 - 91,38  

Intenzív ellátás 12 6 6 79,69 49,6 

Sürgősségi betegellátó egységben 
szervezett szakellátás 

12 6 6 46,27  

Pszichiátria 25 - 25  82,3 

Aktív összesen 235 124 111   

Ápolás 19 19 - 73,9  

Gyermek rehabilitáció 20 20 - 4,49  

Krónikus belgyógyászat 162 100 62 19,96 67,3 

Mozgásszervi rehabilitáció 149 99 50 97,02 91,2 

Pszichiátriai rehabilitáció 35 - 35  80,3 

Krónikus összesen 385 238 147   

Kórházi ágyszám összesen 620 362 258   

9. táblázat: Ágyszámok és ágykihasználtság a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó 

Központban 

Forrás: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ finanszírozási szerződés 2014.05.31. állapot 

Szakma név 

TEK8 esetszám szakmánként  
(2013. I-VI. hónap) 

Átlagos ápolási nap  
(2013. I-VI. hónap) 

Hódmező-
vásárhely 
tagkórház 

Makó 
tagkórház 

Hódmező-
vásárhely 
tagkórház 

Makó 
tagkórház 

Aktív 

Belgyógyászat 396 458 8,22 8,41 

Sebészet 478 585 4,61 4,31 

Szülészet 446 489 5,89 3,83 

Nőgyógyászat 63 152 4,33 1,98 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat 730 - 3,56  

Neurológia 302 - 8,62  

Reumatológia 212 - 13,71  

Intenzív ellátás 75 75 13,45 6,88 

                                                           
8 Területi ellátási kötelezettség, a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól c. rendelet alapján. 
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Sürgősségi betegellátó egységben 
szervezett szakellátás 

516 486 1,2 1,04 

Pszichiátria - 221  15,9 

Krónikus 

Ápolás 72 - 30,19  

Gyermek rehabilitáció 3 - 30,67  

Krónikus belgyógyászat 206 684 23,04 8,92 

Mozgásszervi rehabilitáció 935 371 18,23 22,18 

Pszichiátriai rehabilitáció - 304  17,62 

10. táblázat: Esetszámok és átlagos ápolási napok a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó 

Központban 

Forrás: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 2014-2020-as létesítményfejlesztési terve 

A járóbeteg ellátás 1369 szakorvosi és 415 nem szakorvosi órában zajlott.  

A betegelvándorlásról nem állnak rendelkezésre hivatalos adatok, azonban 

tekintettel Szeged közelségére, feltételezhető, hogy jelentkezik bizonyos fokú 

elvándorlás egyes szakterületek esetében. Ugyanakkor megfigyelhető bevándorlás 

is, elsősorban azon a szakterületek vonatkozásában, melyeken a 

hódmezővásárhelyi intézmény hagyományosan magas színvonalú ellátást biztosít. 

Ide tartozik a sebészet, a gyermekgyógyászaton belül a diabetológia, az 

endokrinológia és a szülészet-nőgyógyászat.9 

Az intézmény reumatológiai és mozgásszervi rehabilitációs osztálya Kakasszéken 

működik, a gyógyvízzel és gyógyiszappal rendelkező Kakasszéki-tó déli partján. Az 

osztály vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációt nyújt, melyből a reumatológiai 

terület a leghangsúlyosabb, de emellett ellátnak amputáció utáni rehabilitációt, 

neurológiai betegségek utáni rehabilitációt, valamint stroke és gerincvelő-, ill. 

koponyasérülés utáni rehabilitációt is. 

2012-ben megtörtént a Kakasszéki Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum 

gyógymedence részlegének teljes körű felújítása, jelenleg zajlik az intézmény 19 

ágyas nappali kórházzal történő bővítése, az orvosi eszközpark bővítése és 

korszerűsítése, valamint az informatikai és információs rendszer fejlesztése. 

A 2014-2020 közötti időszakra tervezik az épület energetikai (nyílászárók cseréje, 

hőszigetelés), gépészeti és elektromos felújítását, mivel az 1999-2002-es munkák 

során csak a legszükségesebb javítások elvégzésére volt lehetőség. 

                                                           
9 Forrás: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 2014-2020-as létesítményfejlesztési terve 

Megfigyelhető a 

betegelvándorlás és –

bevándorlás is 

A Kakasszéki 

Mozgásszervi 

Rehabilitációs Centrum 

fejlesztései 
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10

A kórház épületegyüttese 1898-tól több szakaszban került megépítésre, az utolsó 

épület 1989-ben készült el. A pavilon-rendszer azonban nehézségeket okoz az 

ellátásban (beleértve a járóbeteg ellátást is), mivel nem biztosítható a betegutak 

megfelelő kialakítása, továbbá problémát jelent, hogy egy-egy épületben a felvonó 

esetleges meghibásodása esetén az akadálymentes közlekedés nem megoldott. A 

pavilonos szerkezet további hátránya, hogy az üzemeltetési költsége nagyon 

magas. A hosszútávon megvalósuló fejlesztések, melyek eredményeként az 

intézmény tömbkórházzá alakul, lehetővé teszik a járóbeteg és fekvőbeteg-ellátás 

szétválasztását, valamint az egyes szakfeladatokat ellátó diagnosztikai és terápiás 

egységek megfelelő elhelyezését, amely hozzájárul a hatékonyabb ellátáshoz és a 

betegek kényelméhez. 

A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0033 Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház – 

Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése című projekt 

eredményeként felújításra kerül a kórház központi épülete („A” épület). Az alagsor 

bővítésével megtörténik egy 274 férőhelyes központi öltözőblokk és bérmosodai 

fogadóhelyiségek kialakítása, sor kerül a diagnosztikai szárnyban található 

sterilizáló korszerűsítésére és funkcionális átalakítására. Az épület földszinti részén 

központi betegfogadót és betegirányító rendszert alakítanak ki, valamint 

kiépítenek egy új, akadálymentes személyfelvonót és központi vizesblokkot a 

járóbetegek részére. Az épület középső részében a tetőtérben orvosi szobák és 

vizsgálók kerülnek kialakításra. A jelenlegi projekt egy hosszú távú fejlesztés első 

üteme, a fejlesztés távlati célja az intézmény „A” épületének tömbkórházzá 

alakítása. 

A TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0015 A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 

Hódmezővásárhely-Makó integrációját támogató struktúraváltás tárgyú projekt 

célja a hódmezővásárhelyi és a makói tagkórházak struktúrájának átalakítása, a 

funkciók ésszerű és gazdaságos üzemeltetést lehetővé tevő megosztása. Ezen 

projekt keretében tervezik kialakítani az elkülönített járóbeteg ellátáshoz 

szükséges infrastruktúrát. A fejlesztéshez két jelenlegi épületet (patológia, 

központi gázellátó) kell elbontani, ezek helyén kerül kialakításra a járóbeteg 

ellátásnak otthont adó új épület, mely nyaktaggal kapcsolódik majd az „A” 

épülethez. A járóbeteg ellátás a földszinten és az első emeleten kerül kialakításra, 

míg az alagsorban a patológia és a gyógyszertár kap helyet. 

Szintén ennek a projektnek az eredménye lesz az „A” épület földszinti, valamint 1. 

és 2. emeletei részeinek átalakítása. Mivel több osztály esetén problémát jelent a 

helyiségek kedvezőtlen kialakítása (pl. túl nagy kórtermek, a működés 

szempontjából nem optimális elhelyezkedés), így alaprajzi módosításokra is sor 

                                                           
10 Forrás: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 2014-2020-as létesítményfejlesztési terve 
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kerül. Emellett megvalósul a diagnosztikai blokk teljes gépészeti-, elektromos -, és 

energetikai (nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés) felújítása. 

A 2014-2020 közötti időszakra tervezett fejlesztések között szerepel a járóbeteg-

ellátásnak otthont adó új épület kibővítése további 3 emelettel, valamint még egy, 

az „A” épülethez kapcsolódást biztosító folyosó megépítése. A tervek szerint ide 

kerül a Csecsemő és gyerekosztály, a Belgyógyászat, a Neurológia, az Onkológia és 

az Ápolási osztály. 

A koncepció szerint az „A” épület kiegészül a TIOP-2.2.4 projekt keretében még 

meg nem épült oldalsó bővítményekkel, valamint sor kerül további alaprajzi 

módosításokra és a tetőtér még be nem épített területeinek hasznosítására 

(Igazgatás, irodai és kiszolgáló helyiségek). A korábbi fejlesztésekből kimaradt 

épületrészekben lehetőség nyílik a gépészeti, elektromos, légtechnikai és egyéb 

felújítások elvégzésére. Ugyancsak a 2014-2020 közötti időszakra tervezett 

beruházás a művese állomás és a véradó átköltöztetése az erre a célra felújított 

„F”, illetve „J” épületekbe. 

Az intézmény humánerőforrás fejlesztésének érdekében kerül sor a TÁMOP-

6.2.2.A-11/1-2012-0073 Képzési Programok a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház 

– Rendelőintézetben című projekt megvalósítására. Ennek célja az intézményben 

jelentkező hiányszakmák pótlása képzési és ösztöndíjas programok segítségével. 

Egyes szakterületek esetében a TIOP-2.2.6 projekt eredményeként sor kerül 

eszközbeszerzésekre is (radiológia, központi műtők, szülészet-nőgyógyászat, 

patológia részleges eszközcseréje), de a legtöbb osztály működésében továbbra is 

problémát jelent az elöregedett (átlagosan 10-15 éves) eszközpark, melynek 

működése nem minden esetben megbízható és nehézségekbe ütközik az 

alkatrészellátás is. A kórház fejlesztési koncepciójának fontos része ezek, valamint 

a sok esetben szintén elhasználódott orvostechnikai mobíliák cseréje. 

11

Az intézményben jelenleg szemészeti, sebészeti, nőgyógyászati, urológiai és fül-

orr-gégészeti beavatkozásokat végeznek egynapos sebészet keretében. A TIOP-

2.2.6 projekt eredményeként megújul a központi műtők infrastruktúrája és 

eszközparkja, mely lehetőséget nyújt az egynapos sebészet további fejlesztésére. 

Ez összhangban van azon szakmapolitikai célokkal, melyek szerint bővíteni 

szükséges a járóbeteg ellátásban biztosított szolgáltatások körét. Az egynapos 

műtétek nagy részét a szemészeti műtétek teszik ki, ezen műtétek igénybevétele 

hosszú várakozással jár, így az ellátáshoz kapcsolódó kapacitásokat növelni kívánja 

az intézmény. 

                                                           
11 Forrás: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 2014-2020-as létesítményfejlesztési terve 
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Tekintettel a központi műtőket érintő fejlesztésekre, a hódmezővásárhelyi 

intézmény törekszik arra, hogy a kolorektális daganatsebészet, az endokrin-

sebészet, a laparoszkópos sebészet, valamint az emlősebészet tekintetében a 

sebészeti osztály feladatközpontként működjön a térségben. Utóbbi szakterület 

szorosan kapcsolódik az Egészséges Vásárhely Program keretében az elmúlt 

években végzett, kiterjedt emlődaganat szűrési tevékenységhez is. 

Már a korábbi tervek között is szerepelt az akkor még különálló hódmezővásárhelyi 

intézmény mikrobiológiai feladatközponttá alakítása, melyet indokolt, hogy 

rendelkezett a szükséges szakemberekkel, míg a térség többi kórháza nem. A 

labordiagnosztika fejlesztése a jelenlegi terveknek is része, a kórház – a térség 

intézményeinek egyetértésével – térségi központi laborként működne a jövőben. 

Ehhez a 2014-2020 közötti időszakra tervezik a központi laboratórium „A” 

épületben történő kialakítását, mely jelenleg a „D” épületben helyezkedik el. A 

laboratóriumnak helyt adó rész jó állapotban van, azonban az épület többi része 

nem, így a hosszú távú cél az épület kiürítése. A tervezett feladatbővítésre 

tekintettel szükséges további eszközök beszerzése, valamint a már most is 

elhasználódott eszközök cseréje. A labordiagnosztika mellett a képalkotó 

diagnosztika és a patológia területén is kialakul a térségi együttműködés, a 

Patológiai osztály már jelenleg is regionális központként működik. A képalkotó 

diagnosztika területén elsőként a makói tagintézménnyel alakítják ki a 

munkamegosztást, de együttműködést terveznek további intézményekkel is. A 

képalkotó diagnosztikai tevékenység bővítéséhez kapcsolódóan tervezik egy MR 

készülék beszerzését, mivel ebből jelenleg egy üzemel a megyében (Szegeden), így 

az igénybevételéhez hosszú a várólista. 

A kardiológiát és a gasztroenterológiát mindkét tagintézmény kiemelt területként 

kezeli, melyet indokolnak a térség fentebb ismertetett morbiditási adatai is. 

 

Az Egészséges Vásárhely Programot (EVP) 2008-ban hozta létre Hódmezővásárhely 

önkormányzata a város egészségügyi szakembereivel együttműködve. A Program 

két felmérésen alapult: a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés (HODEF) 

adatai, valamint a város 2000-2007 közötti halálozási statisztikáinak vizsgálatán. Az 

EVP egy átfogó népegészségügyi program, melynek fő célja az egészségmegőrzés, 

a prevenció és az egészséges életmód népszerűsítése. Szervezetileg a kórház 

önálló egységeként működik, eddig nagyrészt Hódmezővásárhelyen és a 

kistérségben folytatta tevékenységét, azonban az intézményi integrációra 

tekintettel kiterjeszti azt a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ teljes 

ellátási körzetére. Ennek különösen nagy jelentősége lehet abban, hogy az 

orvoshoz fordulási hajlandóság jelenleg jellemző kedvezőtlen tendenciái 

megváltozzanak a kistérség településein, hozzájárulva az időben kiszűrt 

betegségek számának növekedéséhez. A várhatóan növekvő számú esetek 
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kivizsgálása és kezelése indokolttá teszi a diagnosztikai és terápiás ellátáshoz 

szükséges infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztéseket. 

Az EVP szakmai programjának fő elemei:12 

● Onkológiai programok 

- Az emlőszűrő program eredményeként a városban 2 év alatt 43%-ról 

65-70%-ra nőtt a szűrésen résztvevő nők aránya (új modell a szociális 

szakemberek bevonása a szűrőprogramba). A Magyar Rákellenes Liga 

tulajdonában lévő, de működtetésre átadott mammográfiás 

szűrőbusz segítségével pedig további településeket is sikerült elérni 

Csongrád és Békés megyében. Kiemelt cél volt a kisebb településeken 

élők, illetve a hátrányos helyzetű lakosság elérése. 

- A méhnyakrák elleni védőoltási program részeként az Önkormányzat 

2008 óta biztosítja az EVP szervezésében a 7. osztályos lányok 

ingyenes HPV elleni védőoltását. 2012-ben az 5. osztályosok is 

részesültek a védőoltásban egy további pályázatnak köszönhetően. 

- A vastagbél szűrési programban az ÁNTSZ-szel együttműködve 2009-

ben 1.200 szűrés valósult meg.  

- A 2009 óta működő melanoma kockázatcsökkentő program részeként 

az iskolaorvosok és védőnők minden évben elvégzik az összes 

iskoláskorú gyermek szűrését, a felnőtt lakosság számára pedig 

tájékoztató rendezvényeken adják át a szükséges ismereteket. 

- Prosztata-megbetegedések rizikó szűrési programjában egy év alatt 

1.240 szűrésre került sor a 45 év feletti férfiak körében 30 háziorvos 

bevonásával. 

● Dohányzás elleni program, mely magában foglalja egyrészt a már 

dohányzók leszoktatását, másrészt iskolai prevenciós programok 

lebonyolítását. 

● A szív- és érrendszeri prevenciós program 2009 óta működik, főbb 

elemeit az önkormányzati fenntartású intézmények dolgozóinak szűrése, 

valamint a kockázatok feltérképezése és tanácsadási tevékenységek 

alkotják. 

● Sportot és testmozgást népszerűsítő közösségi programok lebonyolítása 

● A mentálhigiénés program részeként sor került a lakosság mentális 

állapotát vizsgáló felmérésre. 

Az EVP nagymértékben épít a minél szélesebb intézményi együttműködésre, a 

programelemek megvalósításában a kórházon és a háziorvosokon kívül részt 

                                                           
12 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó, Egészséges Vásárhely Program – 

beszámoló: 2013. július. 
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vesznek a szociális ellátórendszer egyes intézményei, valamint az oktatási-nevelési 

intézmények is. 

Az EVP számos sikeres pályázat megvalósításán van túl, önfenntartóan működik. Az 

elmúlt időszakban megvalósult fejlesztések közül kiemelendő a kistérség 

lakosságának egészségtudatos szemléletét erősítő programok, valamint szűrések 

megvalósítása. Ehhez kapcsolódóan került sor Egészségfejlesztési Iroda, valamint 

prevenciós rendelő és konzultációs helyiség kialakítására, mely 2014 márciusában 

kezdte meg működését a városban. A szemléletformáló és szűrőprogramok mellett 

kiemelt feladat a konzultációs tevékenység is, melynek keretében elsősorban 

testmozgással és táplálkozással kapcsolatos tanácsadásra, valamint a dohányzás és 

az alkoholfogyasztás visszaszorítását elősegítő és pszichológiai tanácsadásra 

koncentrálnak.  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (3) 

bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a 

településen élő, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási 

feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. 

Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, 

e szolgáltatások tekintetében a társulás készíti el a szolgáltatástervezési 

koncepciót, melyet kétévente felülvizsgál és aktualizál. A Hódmezővásárhely, 

Mártély, Mindszent és Székkutas önkormányzata által létrehozott 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. június 1-én kezdte meg 

működését a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások kistérségi szintű biztosítása 

érdekében. A kistérségi szociális intézményrendszer meghatározó részét a 

Kapcsolat Központ és a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató alkotja, az 

ellátórendszer további szereplői a Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság 

Napsugár Otthon Szivárvány Szakosított Szociális Otthona, valamint az ÉFOÉSZ 

Liliom Napközi Otthona, a Kelet-Magyarországi Humánszolgáltató Központ és a 

Független Egyesület.  

 

Az országos folyamatokhoz hasonlóan Hódmezővásárhelyen is megfigyelhető a 

népesség számának csökkenése és a népesség elöregedése. Ahogyan a 2.1 

Demográfiai helyzet alfejezetben is látható, Hódmezővásárhely lakossága a 2001-

es népszámlálás óta 5%-kal csökkent. A csökkenés elsősorban nem az 

elvándorlásnak, hanem a kedvezőtlen természetes szaporodási arányszámoknak 

tudható be. A 60 év feletti lakosság aránya 2001 és 2011 között 3,3 százalékponttal 
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emelkedett. A folyamatosan öregedő lakosság szociális és egészségügyi ellátása 

egyre nagyobb feladatot jelent a szociális szolgáltatásokat biztosító 

intézményrendszer számára. 

A 16-64 év közötti népességen belül a munkanélküliek aránya 2008-2011 között 

fokozatosan csökkent, majd 2011-2012-ben emelkedni kezdett. Hangsúlyos a 

pályakezdő munkanélküliek számának növekedése, és 2011-12 folyamataival 

ellentétben emelkedett a női munkanélküliek száma is. A pályakezdő fiatalok és a 

nők mellett szintén kiemelt figyelmet érdemel az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkezők helyzete, akiknek a körében bár csökkent a munkanélküliség (2001-

ben 34,6% volt, 2012-ben 31,7%-ra mérséklődött), összességében továbbra is 

magasnak mondható. 

A közfoglalkoztatás célja, hogy a hosszabb ideje munka nélkül élőket hozzásegítse 

az elsődleges munkaerő-piacra történő belépéshez. Célcsoportját ezen belül is a 

munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők – foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult 

álláskeresők –, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 

szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyek jelentik. 

Az Önkormányzat feladatai közé tartozik a közfoglalkoztatás megszervezése13, 

valamint a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyek feladatellátásba történő 

bevonása14.  

 
Közfoglalkoztatásban résztvevő 

személyek száma 

Közfoglalkoztatásban résztvevők 
aránya  

az aktív korú lakossághoz képest 

2012 464 2,3 

2013 467 2,, 

2014 553 2,7 

11. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők száma Hódmezővásárhelyen, 2012-2014 

Forrás: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata  

A városban az alábbi három területen valósul meg közfoglalkoztatás: 

● Kistérségi és egyéb Startmunka-programok; 

● Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás; 

● Országos közfoglalkoztatási programok. 

Kistérségi (járási) startmunka mintaprogram keretében az alábbi tevékenységeket 

végzik a közfoglalkoztatottak: 
                                                           
13 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény. 
14 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 
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● Belvízelvezetés; 

● belterületi közutak karbantartása – ennek keretében térkő-gyártás, 

járdafelújítás; 

● helyi sajátosságra épülő program: erdőtelepítés és utcabútorok 

gyártása; 

● mezőgazdasági program: virágpalánta nevelés és szántóföldi 

zöldségtermesztés. 

A hagyományos, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a 

foglalkoztatottak elsősorban a közterületek karbantartásában, rendbetételében, 

ápolásában, gondozásában vesznek részt. Feladataik: parlagfű-mentesítés, 

közterület-gondozás (seprés, szemétszedés), zöldterület-gondozás (kapálás, 

gyomlálás, műtrágyázás, öntözés, pótlás), cserje- és sövényápolás, 

burkolatfenntartás, lombgereblyézés, faápolási és fenntartási munkálatok. Emellett 

segítik az önkormányzat kultúrához, illetve sporthoz kötődő feladatainak ellátását, 

végeznek adminisztrációs feladatokat, portaszolgálatot, takarítási feladatokat, 

hivatalsegédi feladatokat, közreműködnek az önkormányzati rendezvények 

lebonyolításában. 

Fontos kiemelni, hogy a város a közfoglalkoztatáson kívül egyéb eszközökkel is elő 

kívánja segíteni a foglalkoztatást. 2007 óta az Önkormányzat saját forrásból 

támogatást nyújt azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek vállalják, hogy 

három évig teljes munkaidőben alkalmaznak új munkavállalót és öt évig a 

városban maradnak. 

Hódmezővásárhelyen elsősorban az önkormányzat és társaságai, a kistérségi 

intézmények, valamint a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató 

Közhasznú Nonprofit Kft. és a szegedi székhelyű, de a városban is telephellyel 

rendelkező SZEFO Zrt. biztosít lehetőséget a megváltozott munkaképességűek 

számára.  

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Hódmezővásárhelyi kirendeltsége 

jelenleg 672 fő olyan aktív megváltozott munkaképességű személyt tart nyilván, 

akik a komplex bizottsági döntés alapján egészségi állapotukból adódóan 

munkaképesek. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási 

Szervének tájékoztatása szerint jelenleg Hódmezővásárhelyen 523 fő olyan 

megváltozott munkaképességű személy dolgozik, kiknek elhelyezkedését a Hivatal 

segítette elő. 

Az Önkormányzat saját 

forrásból is támogatja 

a munkahelyteremtést 
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A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 

kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező védett foglalkoztató, amely 269 

főt alkalmaz, ebből 194 fő megváltozott munkaképességű. A cégnél döntően 

kézzel, illetve kézi szerszámmal végezhető munkák ellátására van lehetőség. A 

szervezet törekszik minél szélesebb körű tevékenységet folytatni annak érdekében, 

hogy sikerüljön a foglalkoztatottak képesítésének megfelelő lehetőségeket 

biztosítani, figyelemmel a rehabilitációs szükségletekre is. A cég a további 

bővítésen gondolkodik, további 20 fő megváltozott munkaképességű személy 

felvételét tervezik.  

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. év nyarán 

együttműködést alakított ki az állami tulajdonú SZEFO Zrt-vel, amelynek 

eredményeképpen fióktelepet tudott létesíteni a Bocskai u. 10. szám alatt, ahol 

főként megváltozott munkaképességű személyeknek tud munkalehetőséget 

biztosítani. Az együttműködés első lépcsőfokaként 2013 októberében átadásra 

került a Bocskai utcai telephely, ahol a létszám fokozatosan bővítésre került és ez 

2014 tavaszára elérte a 150 főt, ebből 75 fő megváltozott munkaképességű 

személy. A további növekedés eredményeként szükséges volt újabb fióktelep 

kialakítása. A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 

Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány tulajdonát képező Hódmezővásárhely, Petőfi 

u. 27. szám alatti ingatlan alkalmas volt újabb telephelynek történő kialakításra. A 

város vezetése mellett a Közalapítvány Kuratóriuma is támogatta a SZEFO 

elképzelését és 5 éves bérleti szerződést kötött a társasággal. 2014 őszétől kezdve 

Hódmezővásárhelyen a SZEFO Zrt. mindösszesen 250 fő számára ad 

munkalehetőséget. 

Ezen kívül természetesen nagyon sok olyan egyéni vállalkozó, illetve gazdasági 

társaságnál egyéb jogviszonyban dolgozó megváltozott munkaképességű személy 

él Hódmezővásárhelyen, kik több éve folyamatosan fennálló munkaviszonyukhoz 

nem vették igénybe a Rehabilitációs Hivatal közreműködését. 

A város részt vesz a TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű 

emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű projekt 

keretében megvalósuló foglalkoztatási programban is, mely a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatását támogatja a munkavállalók részére szervezett 

képzések, valamint a munkaadóknak biztosított bérköltség-támogatások által. A 

projekt megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását segíti elő a helyi Járási 

Hivatalnál, a Polgármesteri Hivatalnál, a helyi Rendőrkapitányságon is. 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 

szociális ellátásokat és igénylésük feltételeit a 30/2013. (12. 11.) Kgy. rendelet, 

valamint a 6/2014. (02.12.) és a 14/2003. (04.14.) Kgy. rendelet tartalmazta 2015. 

február 28-ig. 2015. március 1.-től megszűnik a lakásfenntartási támogatás és 

adósságkezelési eljárás, a rendszeres szociális segély pedig egészségügyi és 

gyermekfelügyeleti támogatás címen kérhető a járási hivataltól. Az 

Önkormányzattól kizárólag a rendkívüli települési támogatás igényelhető, valamint 

a jegyzői hatáskörben lévő rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, és a testületi 

hatáskörben lévő köztemetés. A rendkívüli települési támogatás a 6/2015. (II.28.) 

önkormányzati rendelet alapján igényelhető.  

Az átalakítás eredményeként a rendkívüli települési támogatás mellett bemutatjuk 

a főbb szociális támogatások igénybevételének alakulását az elmúlt évekre 

vonatkozóan. 

Rendkívüli települési támogatás annak a személynek nyújtható, aki önmaga, illetve 

családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként 

jelentkező, nem várt többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek 

hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.  

A támogatás elsősorban természetbeni ellátás formájában biztosítható, de 

pénzbeli ellátás formájában is megállapítható: adható havi rendszerességgel, 

illetve kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 

A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-

oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó 

intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó 

társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.  

Az Önkormányzat minden év február 28. napjáig tájékoztatja az adófizetőket az 

előző évi települési támogatás összegéről, tekintettel arra, hogy a települési 

támogatás forrása a lakóingatlanok után fizetendő építményadó.  

A rendszeres szociális segélyben részesültek népességen belüli arányai a megyei 

jogú városok között fennálló társadalmi-gazdasági különbségekhez hasonló 

eltéréseket mutatnak. A vizsgált városokban ezer főre 3,5 fő rendszeres szociális 

segélyben részesült személy jutott 2011-ben (ld. 17. ábra). A polarizáltság jól 

jellemezhető a legkedvezőbb helyzetű Sopron és a legrosszabb segélyezési 

mutatóval rendelkező Salgótarján között fennálló mintegy tízszeres különbséggel: 
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Sopron értéke 0,9 fő/ezer lakos 2011-ben, míg Salgótarjáné 9 fő/ezer lakos. 

Hódmezővásárhelyen a 206 fő (2011) rendszeres szociális segélyben részesült 

lakos népességen belüli aránya 4,4, tehát ez magasabb a megyei jogú városok és a 

főváros átlagánál. 

 
17. ábra: A rendszeres szociális segélyben részesítettek ezer lakosra jutó átlagos száma a 

megyei jogú városokban és Budapesten (a rendelkezésre állási támogatásban részültek 

nélkül), 2011. 

Forrás: KSH 

A rendszeres szociális segélyezés KSH által gyűjtött települési szintű adatai 2009-től 

elérhetőek. Hódmezővásárhelyen 2009 és 2011 között 113-ról 206-ra nőtt a 

rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma a vizsgált időszakban, 

ami egy erőteljes csökkenés után 2012-ben már csak 136 főt tett ki (ld. 18. ábra). A 

2009-ben segélyre fordított 35,6 millió forint - a részesültek számának stabil 

növekedése mellett – 2011-re 62,4 millió forintra nőtt, aminek következtében az 

egy segélyezettre jutó összeg kismértékben csökkent. Ezen összeg az esetszámok 

2011 és 2012 közötti jelentős esése (206-ról 136 főre) ellenére is tovább csökkent: 

2012-ben átlagosan már csak 255 ezer forintot tett ki, melynek magyarázata a 

rendszeres szociális segélyre fordított keretösszeg egy éven belüli 44,4%-os, 34,7 

millió Ft-ra történő csökkenése. 
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18. ábra: A rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma és az azokra jutó 

felhasznált összeg Hódmezővásárhelyen (a rendelkezésre állási támogatásban részesülők 

adatai nélkül), 2009-2012. 

Forrás: KSH 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a 

háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség 

fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a 

csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, 

a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a 

tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. 

A KSH adatbázisa szerint Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 2012-ben 76,4 

millió Ft-ot meghaladó összeget fordított lakásfenntartási támogatásra (ld. 19. 

ábra), mely összeg 2008-tól 2012-ig 54,9%-kal nőtt. A lakáscélú helyi támogatások 

összege 2007-ben 219 millió forintot tett ki, amiből ebben az évben 944 fő 

részesült. E két lakhatást segítő támogatási formára 2007-ben az Önkormányzat 

összesen 276,9 millió forint támogatást nyújtott összesen 2.410 fő számára. A 

támogatások felívelő tendenciájában változást a 2008-as év hozott: a KSH adatai 

alapján a lakáscélú támogatások kifizetése visszaesett, 2011-ben 1 fő részesült 

összesen 200 ezer forint lakáscélú helyi támogatásban. A 2007-ről 2008-ra történt 

visszaesést követően viszont 2008-tól 67,6%-kal nőtt a lakhatást segítő 

támogatásban részesülők száma, ami 2012-ben 1.564 főt tett ki. 

A lakáscélú 

támogatások összeges 

2012-ben meghaladta 

a 76 millió Ft-ot 
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19. ábra: Lakásfenntartási és lakáscélú támogatások Hódmezővásárhelyen, 2001-2012. 

Forrás: KSH 

A lakhatást segítő támogatások mellett a város további viszonylag jelentős 

összeget fordít a többhavi díjhátralékkal küzdő háztartások megsegítésére. 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata adósságkezelési tanácsadással 

egybekötve 2012-ben 40 esetben 3,8 millió forintot meghaladó összegben nyújtott 

vissza nem térítendő adósságcsökkentési támogatást (ld. 20. ábra). Míg 2004-ben 

72-en, addig 2012-ben csak 40-en vették igénybe az adósságcsökkentési 

támogatásból, illetve az adósságkezelési tanácsadásból álló szociális támogatást 

(együtt: adósságkezelési szolgáltatás). A támogatási formára felhasznált összeg 

esetében kiugró évnek számít 2009 és 2010, a gazdasági válság tetőzésének évei: 

ekkor évente mintegy 8 és 8,6 millió forint vissza nem térítendő támogatásban 

részesültek a hódmezővásárhelyi rászoruló családok. 

Az adósságcsökkentési 

támogatás 2012-ben 

elérte a 3,8 millió 

forintot  
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20. ábra: Adósságcsökkentési támogatás Hódmezővásárhelyen, 2004-2012. 

Forrás: KSH 

Az Ötv. az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás- (és helyiség-) 

gazdálkodást. 

Az Önkormányzat 2013-ben 773 db bérlakással rendelkezett (ld. 12. táblázat). Az 

összes lakásállomány 8,7%-os csökkenését a komfort nélküli szociális lakások egy 

részének lebontása magyarázza. Az igénylők száma növekedést mutat, egy-egy 

lakás bérleti jogának megszerzésére 15-20 pályázat érkezik. Ezek elbírálása a 

Lakásügyi Tanácsadó Testület feladata, a bérleti díjak emelése eseti jelleggel a 

Közgyűlés döntése alapján történik. Valamennyi önkormányzati tulajdonú lakás 

bérlakásként funkcionál, döntően szociális szempontok alapján kerül kiutalásra, 

kisebb részben piaci alapon bérelhető. Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú 

ingatlana nincs az Önkormányzatnak. 

Év 
Összes 

lakásbérlemény (m
2
) 

Összes 
lakásbérlemény (db) 

Ebből 
komfortnélküli 

Komfortnélküli 
lakások közül 

lebontott 

2008 29.655 847 126 42 

2009 29.142 828 104 20 

2010 29.645 817 84 30 

2011 29.855 800 64 0 

2012 29.969 795 42 0 

2013 29.389 773 20 0 

12. táblázat: Bérlakás-állomány Hódmezővásárhelyen 2008-2013 között 

Forrás: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat adatszolgáltatás 

Az Önkormányzat 

2013-ben 773 db 

bérlakással 

rendelkezett 
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A komfort nélküli lakások megszüntetése mellett az Önkormányzat több lakáscélú 

ingatlant is vásárolt és épített, így összességében a lakások számának csökkenése 

ellenére a bérlemények összterülete nem esett vissza nagymértékben. 

 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat 2006. július 1-től a Kapcsolat Központ 

látta el Hódmezővásárhelyen, 2007. július 1-től pedig a Hódmezővásárhelyi 

Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában Mártély, Mindszent és Székkutas 

területén is. A Kapcsolat Központ felöleli az intézményrendszer döntő részét, de 

2011. július 1-től a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a 

szociális étkeztetést, az idősek nappali ellátását, a hajléktalanok ellátását és a 

támogató szolgálat működtetését a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott 

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató biztosítja, mely 2012. február 1-vel a Bálint 

Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat fenntartásába került.  

A szociális ellátásban a Kapcsolat Központon és a Badalik Bertalan Szociális 

Szolgáltatón kívül az alábbi intézmények, szervezetek vesznek részt: 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Napsugár Otthon Szivárvány 

Szakosított Szociális Otthona Hódmezővásárhelyen egy telephelyen működik, 

feladata felnőtt korú enyhe, középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos személyek 

ápolása, gondozása, míg az ÉFOÉSZ Liliom Napközi Otthon enyhén sérült értelmi 

fogyatékos személyek ellátásáról gondoskodik. 

Az Önkormányzat által működtetett Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft. 

az egyetlen, ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó intézmény a városban, egy 

telephelyen működik.  

A Kelet-Magyarországi Humánszolgáltató Központ házi segítségnyújtást és szociális 

étkeztetést biztosít, a Független Egyesület pedig szenvedélybetegek részére nyújt 

segítséget. 

Mártélyon, Mindszenten és Székkutason a kistérségi szinten működő intézmények 

mellett saját intézmények is biztosítanak szolgáltatásokat, együttműködve a 

Kapcsolat Központtal. 

A város bölcsődés korú (0-2 éves) gyermek lakosainak száma a 2001-es 

népszámlálás évében 1.269 fő volt, amely szám 4,7%-os növekedés mellett 2008-

ra elérte az 1.329 főt. Ettől kezdve minimális csökkenés mellett 2012. év végén már 

csak 1.280 hódmezővásárhelyi lakcímmel rendelkező bölcsődés korú él a városban 

(ld. 13. táblázat). 

 

A szociális és 

gyermekjóléti 

intézményrendszer 

szereplői 

Hódmezővásárhelyen 

2012-ben 1.280 

bölcsődés korú gyerek 

lakott 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Állandó népességből a 
0-2 évesek száma 

1269 1281 1277 1293 1302 1305 1303 1329 1328 1283 1253 1280 

13. táblázat: Állandó népességből a 0-2 évesek száma Hódmezővásárhelyen 

Forrás: KSH 

A város 2 bölcsődéjébe beírt gyermekek számában a 2008 körüli csúcsértékek 

utáni években lassú csökkenés mutatkozik (ld. 21. ábra). Az igények 2008-ig 

történt megnövekedését csak évekkel később követte a működő bölcsődei 

férőhelyek száma, mely 2012-re érte el az egészségesnek mondható egy férőhelyre 

jutó 1 gyermek értéket. Mindebből következik, hogy a város bölcsődei nevelési 

intézményeiben sem zsúfoltság, sem kihasználatlan kapacitás nem jelentkezik. 

 
21. ábra: Hódmezővásárhely bölcsődéinek kapacitás-kihasználtsági jellemzői, 2001-2012. 

Forrás: KSH 

Az arány elmúlt években tapasztalt, kedvező irányú változása eredményeként a 

megyei jogú városok átlagos 1,09 fős értékével (2011) Hódmezővásárhely aránya 

pontosan megegyezik (ld. 22. ábra). 

A város két 

bölcsődéjében 2012-re 

megszűnt a 

túlzsúfoltság… 

… és ez a mutató 

megfelel az országos 

átlagnak 
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22. ábra: A kiskorú gyermekek nevelését és oktatását végző intézmények kapacitás-

kihasználtsági mutatói a megyei jogú városokban, 2011. 

Forrás: KSH 

A bölcsődei elhelyezés a gyermekek 20 hetes és 3 éves kora között lehetséges 

(indokolt esetben 4. év betöltését követő augusztus 31-ig). A bölcsőde a 

gyermekek napközbeni ellátása, gondozása-nevelése mellett segíti a szociálisan 

rászorult családok gyermekeinek gondozását, felzárkóztatását, preventív 

családgondozást végez, gyermekfelügyeletet biztosít a délelőtti órákban, valamint 

baba-mama klubot működtet. A város két bölcsődéje a Kapcsolat Központhoz 

tartozó Egyesített Bölcsődei Intézmény részeként működik. Feladatait két 

telephelyen – a Hóvirág utcában és az Oldalkosár utcában – látja el, a DAOP-

4.1.3/C-2f-2009-0018 pályázat útján megvalósított bővítés eredményeként 

összesen 270 férőhellyel. Mindkét bölcsőde körzethatárok nélkül működik.  

A bővítés mellett a Hóvirág utcai intézmény és az Oldalkosár utcai intézmény 

felújítása is megtörtént, előbbi 2010-ben, utóbbi 2011-ben fejeződött be.  

A védőnői ellátást a HKTK Kapcsolat Központ Védőnői Szolgálata végzi két 

telephelyen, a védőnők száma 2012-ben 20 fő volt. A Védőnői Szolgálat a 

csecsemő- és gyermekgondozás, a várandós és újszülött gyermekágyas anyák 

gondozása mellett iskolai védőnői feladatokat is ellát. Az alapfeladatokon 

túlmenően a védőnők részt vesznek az erdei iskolák és táborok lebonyolításában. 

A Védőnői Szolgálat bekapcsolódott az Egészséges Vásárhely Program emlőrák 

prevencióra, védőoltások biztosítására (HPV védőoltás), valamint melanoma 

kockázatcsökkentésre irányuló programjaiba is, továbbá vérnyomásméréseket és 

biometriai méréseket szervez, részt vesz az egészségnapok programjaiban.  

A város két bölcsődéje 

a Kapcsolat 

Központhoz tartozó 

Egyesített Bölcsődei 

Intézmény részeként 

működik. 
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Az Anya-Gyermek Szálló bezárásra került, ezért jelenleg a szentesi Gyermekek 

Átmeneti Otthonában biztosítanak elhelyezést szükség esetén. 2013-ban egy 

család vette igénybe a szolgáltatást. 

A kiskorú gyermekek szociális környezetét jól jellemezhetjük a veszélyeztetett 

kiskorúak azonos korcsoporton belüli arányának mértékével. Az ország megyei 

jogú városainak összehasonlításából kiderül, hogy a veszélyeztetett kiskorúak 

főként dunántúli városokban mért alacsony arányával (2-5%) szemben 

Nyíregyházán és Miskolcon a 18 év alatti fiatalok 44%-a, illetve 52%-a számít 

veszélyeztetettnek. Hódmezővásárhely 23%-os aránya még ezen értékek tükrében 

sem nevezhető jónak. 

 
23. ábra: A veszélyeztetett kiskorúak aránya a megyei jogú városokban, 2011. 

Forrás: KSH 

Ezen arány nemcsak kedvezőtlenebb az összehasonlításba bevont városok 

átlagánál, de a veszélyeztetett kiskorúak számának csökkenése sem mutatható ki: 

számuk 5 év alatt minimálisan 1.796 főről 1.816 főre nőtt (ld. 24. ábra). E 

stagnálás/csekély növekedés annak fényében viszont kedvezőtlennek tekinthető, 

hogy a 18 éven aluli népesség száma a vizsgált 2007-2012 időszakon belül 8,1%-kal 

csökkent. 

A védelembe vett kiskorúak statisztikái szintén csupán 2007-től elérhetőek. Ezek az 

időszak alatt érzékelhető romlást jeleznek: arányuk a 18 év alatti népességből 

2007-ben 0,7%, 2012-ben viszont már 2,1%.  

A veszélyeztetett 

kiskorúak aránya 

23%... 

… és ez a szám nem 

csökkent az elmúlt 

években 
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A vizsgált intervallumon belül csúcsnak számító 2010-es év után 2012-ben 142 

fővel (22,6%-kal) kevesebb, 485 fő15 kiskorú személyt gondozott a Kagylóhéj 

Gyermekjóléti Központ. 

 
24. ábra: A veszélyeztetett, a gyermekjóléti szolgálat által gondozott és a védelembe vett 

kiskorú gyermekek száma Hódmezővásárhelyen, 2007-2012. 

Forrás: KSH 

Fontos megjegyezni azonban, hogy a veszélyeztetettség egy kevéssé pontosan 

definiált kategória, és az egyes veszélyeztető magatartások meghatározásánál 

hiányzik a szakmai konszenzus. 

                                                           
15 A KSH által számított adat vélhetően más módszerrel került kiszámításra, ezért tér el az intézmény által 

megadott számtól. 
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25. ábra: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek ezer lakosra jutó 

átlagos száma a megyei jogú városokban, 2011. 

Forrás: KSH 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek lakosság arányában 

értelmezett száma szintén nagyfokú országon belüli eltéréseket mutat, ezen belül 

Hódmezővásárhely nem csak a megyei jogú városok átlaga, de még az országos 

átlaghoz viszonyítva is relatíve előnytelen helyzete emelendő ki: ezer lakosra 2012-

ben átlagosan 64,2 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített 

jutott (ld. 25. ábra). 

A városban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma 2010-re elérte a 3.211 főt, majd egy csökkenési folyamat eredményeként 

2012-re már csupán 2.646 fő részesült e kedvezményben (ld. 26. ábra). 

Ezer lakosra 2012-ben 

átlagosan 64,2 fő 

rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesített jutott 
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26. ábra: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek adatai 

Hódmezővásárhelyen, 2006-2012. 

Forrás: KSH 

Az intézmény alapfeladatai ellátásának körében elősegíti a gyermekek testi, lelki 

egészségét, a családban történő nevelést, a veszélyeztetettség megelőzését, illetve 

megszüntetését, valamint a családba történő visszahelyezést. Emellett javaslatot 

tesz a gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, ellátja a védelembe vételhez 

kapcsolódó feladatokat és átmeneti gondozás céljából helyettes szülői hálózatot 

szervez. Feladatainak ellátása során szorosan együttműködik a nevelési-oktatási 

intézményekkel, a járási gyámhivatallal, az Önkormányzattal, a Védőnői Szolgálattal 

és a Rendőrséggel. A városban működő jelzőrendszer tagjai továbbá az 

egészségügyi szolgáltatók, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények, 

a Bíróság, az Ügyészség, a különféle civil szervezetek, az egyházi intézmények és a 

pártfogói felügyelet. Az együttműködést segíti elő az a jelzőrendszeri konferencia 

is, amely a Gyermekjóléti Központ és a Családsegítő Szolgálat koordinálásával kerül 

megrendezésre minden évben.  

 2011 2012 2013 

Hódmezővásárhely 626 552 560 

Mártély  9 3 6 

Mindszent 88 67 72 

Székkutas 34 24 17 

14. táblázat: Kagylóhéj Gyermekjóléti Központban gondozottak száma 2011-2013-ban 

Forrás: Bálint Gabriella: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat 

Központ 2013. évi működéséről 

A Kagylóhéj 

Gyermekjóléti Központ 

feladatai és a 

jelzőrendszerbe bevont 

intézmények 
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A fenti táblázatból látható csökkenés az ellátottak számában részben annak 

tudható be, hogy a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 2012. 

január 1-től hatályos rendelkezései szerint már nem kell javaslatot tenni a 

védelembe vételre az 50 órát meghaladó iskolai hiányzások esetében, ha a kiskorú 

betöltötte a 16. életévét. 

Az alábbi táblázatok mutatják a Gyermekjóléti Központ által 2013-ban kezelt 

problématípusokat és a szakmai tevékenységek megoszlását. Ahogyan látható, a 

legnagyobb számban az anyagi jellegű problémák, valamint a családon belüli 

konfliktusok, gyermeknevelési problémák fordulnak elő. Az Önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról készült átfogó 

értékelés tanulsága szerint a Gyermekjóléti Központ és a Családsegítő Szolgálat 

munkatársai az elmúlt években megfigyelhető tendenciák folytatásaként tavaly is 

egyre agresszívabb szülői és gyermeki viselkedéssel és növekvő súlyosságú 

esetekkel találkoztak munkájuk ellátása során. 

Kezelt problématípus Esetszám 

Anyagi 190 

Gyermeknevelési  152 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 35 

Magatartás- és teljesítményzavar 64 

Családi konfliktus 153 

Szülők / család életvitele 136 

Szülői elhanyagolás 71 

Családon belüli bántalmazás 28 

Fogyatékosság 1 

Szenvedélybetegség 19 

15. táblázat: Kagylóhéj Gyermekjóléti Központban jelentkező problématípusok megoszlása 

2013-ban 

Forrás: Bálint Gabriella: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat 

Központ 2013. évi működéséről 

A Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ az alapfeladatokon túlmenően az alábbi 

speciális feladatokat látja el: 

● utcai, lakótelepi és iskolai szociális munka 

● kapcsolattartási ügyelet, 2 fő képzett mediátorral 

● kórházi szociális munka a szülészeti-nőgyógyászati és gyermekosztályon 

● 0-24 óráig hívható készenléti szolgálat  

● ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadás 

● ingyenes fejlesztőpedagógiai és logopédiai szolgáltatás 

Legnagyobb számban 

az anyagi jellegű, 

valamint a családon 

belüli konfliktusok, 

problémák fordulnak 

elő 
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Az utcai, lakótelepi és iskolai szociális munka a DAOP-4.1.3/D-2008 pályázat 

keretében kialakított Arany János utcai telephelyről működik. 

A Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ tevékenységéhez szorosan kapcsolódik a 

DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-00002 Szent István Város-rehabilitáció című pályázat 

keretében a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola épületében 

kialakításra került közösségi ház, amely a szabadidő tartalmas eltöltéséhez és a 

helyi közösség megerősítéséhez kíván hozzájárulni a Szabadság téren és 

környékén.  

A Kapcsolat Központ tervei között szerepel egy korábbi TÁMOP pályázatból 

létrehozott lakótelepi klub fenntartása, melynek célja a nehéz szociális helyzetben 

lévő fiatalok támogatása, a hátrányok csökkentése és prevenciós programok 

megvalósítása. A Gyermekjóléti Központban csak részben megoldott az 

akadálymentes közlekedés, így további fejlesztés szükséges, valamint a feladatok 

ellátásához további eszközök beszerzése is indokolt. 

A Családsegítő Szolgálat alapfeladatai körében ellátja a lakosság szociális, mentális 

szükségleteinek és problémáinak feltárását és közreműködik ezek megoldásában, a 

krízishelyzetek megszüntetésében. Ezen alapfeladatok: egyéni és családgondozás, 

ellátások közvetítése, rendszeres szociális segélyben részesülők ellátása (szinten 

tartás vagy társadalmi integráció erősítése, felkészítés álláskeresésre, álláskeresés, 

elhelyezkedés, más ellátásba juttatás), szociális akciók megvalósítása, tájékoztató 

szociális ellátásokról, segélyezései formákról, szociális intézményekről, 

adósságkezelési szolgáltatás biztosítása (ez utóbbi csak Hódmezővásárhelyen és 

Mártélyon), valamint ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadás (csak 

Hódmezővásárhelyen), konfliktuskezelő tanácsadás, segítség ügyintézéshez. 

Ezeken felül a Családsegítő Szolgálat Hódmezővásárhelyen gerontológiai és 

háztartásgazdálkodási tanácsadást nyújt, valamint álláskeresési klubot működtet 

speciális szolgáltatásai körében. 

 2011 2012 2013 

Rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos 
(fő) 

229 189 110 

Adósságkezeléssel kapcsolatos (fő) 336 303 209 

Időskorú (fő) 25 22 11 

Hajléktalan (fő) 8 12 13 

Egyéb (fő) 58 13 25 

Éves forgalom (alkalmak száma) 3932 2654 1900 

16. táblázat: Családsegítő Szolgálatnál ellátottak száma, 2011-2013 

Forrás: Bálint Gabriella: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat 

Központ 2013. évi működéséről 

Elmúlt időszak 

fejlesztései 

A Kapcsolat Központ 

jövőbeli fejlesztései 

A Családsegítő 

Szolgálat feladatai 
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A működés során problémát jelent, hogy nincsen kapacitás a preventív 

tevékenységekre. Emellett tárgyi fejlesztésre is szükség lenne: a Családsegítő 

Szolgálat nem rendelkezik gépjárművel, ami segítené a külterületek ellátását. A 

Családsegítő Szolgálat, a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és a Védőnői Szolgálat 

jelenleg egy, az önkormányzat tulajdonában lévő buszt használ, ami minimálisan 

elegendő szakfeladataik elvégzéséhez. A város szerkezetéből – kiterjedt 

külterületek, tanyavilág – adódóan az intézményeknek nagy területen kell 

biztosítani a szolgáltatásokat, hiszen a lakosság 8,3%-a külterületeken él.  

Korábban működött tanyagondnoki szolgálat és az 1993. évi III. törvény jelenleg is 

biztosít lehetőséget a létrehozására. A Családsegítő Szolgálat újra kívánja indítani a 

szolgálatot, mert a külterületeken élők jellemzően nehéz anyagi helyzetben lévő, 

sok esetben idős emberek, akiknek nehézséget okoz az egészségügyi, illetve egyéb 

szolgáltatások igénybevétele, a mindennapi feladatok elvégzése. 

A hivatalosan elérhető, KSH-statisztikák a város népességének öregedését jelzik, 

azaz évről-évre nő a 65 év felettiek száma és össznépességen belüli aránya. Míg 

2005-ben 7.403 fő tartozott a 65 év felettiek korcsoportjába, addig ez a szám 2012 

év végére már 8.042 főre, azaz 8,6%-kal nőtt (ld. 27. ábra). 

 
27. ábra: A 65 év feletti népesség száma Hódmezővásárhelyen, 2005-2012. 

Forrás: KSH 

Az időskorúak ellátása bentlakásos intézményekben, nappali ellátást biztosító 

intézményben, valamint házi segítségnyújtással és jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtással valósul meg. A bentlakásos intézményben történő elhelyezésre 

Működési problémák 

A tanyagondnoki 

szolgálat újraindítása 

A város lakossága 

öregedik 
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abban az esetben kerülhet sor, ha az idős személy napi ellátási szükséglete 

meghaladja a 4 órát16. Az időskorúak ellátásában részt vesz a HKTK Kapcsolat 

Központ, a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, a Nyugdíjas Lakópark és a Kelet-

Magyarországi Humánszolgáltató Központ.  

A Kovács-Küry Időskorúak Otthona Hódmezővásárhelyen található, 200 fő 

befogadására alkalmas intézmény, mely általános ellátást, valamint krónikus 

betegek ápolását-gondozását végzi. Tevékenysége 2004-ben kiegészült demens 

személyek gondozásával. Az intézmény teljeskörű ellátást biztosít egyéni és 

csoportos gondozás formájában. A napi szükségletek és az orvosi, egészségügyi 

ellátás mellett a mentálhigiénés tevékenységek is kiemelt szerepet kapnak. Az 

Otthon szabadidős programokat is szervez, együttműködve a város kulturális 

intézményeivel, valamint az óvodákkal, iskolákkal és olvasókörökkel. 

Az épületben jelenleg egy 80 fő fennjáró, valamint egy 120 fő intenzív ellátást 

igénylő lakónak otthont biztosító egység működik. A fennjáró lakók számára 

kialakított, általános idősellátást biztosító egységben húsz egyágyas és negyven 

kétágyas szoba van; az otthon többi részében négy egyágyas, nyolc kétágyas és 

húsz négyágyas szoba található. Pillanatnyilag 73 otthonlakó fennjáró, részleges 

önellátásra képes, míg 127 fő otthonlakó betegszobai ellátást igényel.  

Az Otthonban biztosított a rendszeres orvosi ellátás, ugyanakkor problémát jelent, 

hogy az időskorúak otthonába gyakran nagyon rossz egészségi állapotban, 

daganatos betegségek végső stádiumában kerülnek az idősek. Emiatt sok esetben 

nem egyszerűen alap ápolási ellátásra, hanem szélesebb körű, komplex 

egészségügyi ellátásra lenne szükség, ami egyrészt azért nem valósítható meg, 

mert a jogszabályi háttér nem ad felhatalmazást erre, másrészt a szakmai és 

infrastrukturális háttér sem teljes egészében biztosított.  

A beteg lakók gondozása érdekében indokolt lenne betegemelő és fürdető ágy 

beszerzése. Ugyancsak igényként merül fel az intézmény részéről 

mozgásérzékelővel ellátott bejárati ajtók beszerelése, él nélküli bútorok beszerzése 

a mentálisan rosszabb állapotban lévő lakók biztonságáért. Az idős, gyengén látó 

mozgásképtelen lakók részére hordozható hangos könyvtár kialakításához 

szükséges eszközök beszerzését tervezik. 

Az intézményt az épület felújítását követően 1988-ban adták át, az akadálymentes 

közlekedés az épület egészében megoldott. Az átadás óta eltelt időben indokolttá 

vált korszerűsítési munkák elvégzése, azonban a 2007-2013 közötti időszakban 

nem lehetett pályázni 150 fő feletti intézményeknek, mivel a cél a tagolás, a 

kisebb, „emberközeli” intézmények létrehozása volt. A kis létszámú intézmények 

                                                           
16 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 63.§ (7) bekezdés 

A Kovács-Küry 

Időskorúak Otthona 

feladatai 

A Kovács-Küry 

Időskorúak Otthona 

fejlesztésének 

szükségessége 
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fenntartása és működtetése azonban nem oldható meg gazdaságosan, ami 

problémát jelent a Mindszent Időskorúak ápolást-gondozást nyújtó Otthona 

esetén is. A Kovács-Küry Időskorúak Otthona pályázati forrást keres, melynek 

eredményeként megújuló energiaforrást hasznosító épületenergetikai fejlesztést 

valósítana meg. 

2013-ban a lakók átlagos létszáma 196, 5 fő volt, a korábbi évek kihasználtságát az 

alábbi táblázat mutatja be. A lakók száma az engedélyezett férőhelyek számát 

megközelítette vagy kisebb mértékben meghaladta, jelenleg 17-en várakoznak 

ellátásra. Figyelemmel a korábban már ismertetett demográfiai folyamatokra, 

indokolt a férőhelyek számának növelése. 

A Családsegítő Szolgálat 2007 óta gerontológiai tanácsadást biztosít, melynek 

célja, hogy az időseket foglalkoztató problémák, kérdések – többek között a 

szociális szolgáltatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos információk, az időseket segítő 

különböző akciók – szakemberek bevonásával kerüljenek megbeszélésre. Az 

ismeretek átadásán túl ezek a rendezvények lehetőséget adnak közös időtöltésre, 

az elszigeteltség érzésének enyhítésére. A Családsegítő Szolgálat a gerontológiai 

tanácsadás mellett álláskeresési klub működtetésével is segíti az időskorúakat. 

Ezek a szolgáltatások csak Hódmezővásárhelyen érhetőek el. 

Az Aranyház a saját otthonukban élő idős emberek számára biztosít 

hétköznapokon nappali ellátást. A nappali ellátás keretében napi egyszeri meleg 

étkezést biztosítanak igény esetén, emellett lehetőség van tisztálkodásra, mosásra 

is, valamint az intézmény gondoskodik az egészségügyi alapellátáshoz való 

hozzáféréshez is és segítséget nyújt hivatalos ügyek elintézésében. A fentieken 

túlmenően az Aranyház különféle programokat, szabadidős tevékenységeket 

szervez, elősegíti a családtagokkal történő kapcsolattartást.  

A nappali ellátásban engedélyezett férőhelyek száma 2001 és 2006 között 70 volt, 

majd a két csúcsév (2007, 2008) 100-100 férőhelye után 2012-re 35-re csökkent 

(ld. 28. ábra). Ellátásban ugyancsak 35 fő részesült 2012-ben. 

A Családsegítő 

Szolgálat feladatai 

Badalik Bertalan 

Szociális Szolgáltató 

Aranyház feladatai 
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28. ábra: Az időskorúak nappali ellátásában részt vevő intézmények kapacitás-

kihasználtsága Hódmezővásárhelyen, 2001-2012. 

Forrás: KSH 

Az elmúlt években fokozatosan növekszik az igény az ellátásra. Megoldást az 

Aranyházban elérhető férőhelyek bővítése vagy a nappali ellátást biztosító 

intézmények számának növelése jelenthet. A visszajelzések alapján többen 

választanák az előbbi megoldást, amelyhez azonban gondoskodni kell arról, hogy a 

város távolabbi részéből is el tudják juttatni az időskorúakat az intézménybe. 

Szükség lenne az épület átalakítására, mert az jelenleg nem biztosítja az optimális 

kihasználtságot, emellett a műszaki felszereltség fejlesztése is szükséges. 

A Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondoskodás Háza házi segítségnyújtást, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást lát el, valamint szociális étkeztetést biztosít. A 

házi segítségnyújtás a fentiekben már ismertetett tevékenységeket foglalja 

magában, jelenleg 126 fő részére engedélyezett. 

A 2001 óta működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja, hogy a saját 

otthonukban élő, a segélyhívó készüléket megfelelően használni tudó rászorulók 

önálló életvitelének fenntartása mellett biztosítsa a felmerülő krízishelyzetek 

elhárítását. A szolgáltatás 24 órás készenléti rendszerben működik, és az 

időskorúak mellett fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek is igénybe 

vehetik, Hódmezővásárhelyen kívül Mindszenten is. Jelenleg 100 kihelyezhető 

készülék áll rendelkezésre, amelyet – figyelemmel az igénybevevők alábbi 

táblázatban ismertetett számaira – növelni lenne szükséges. A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás működése pályázati forrásból biztosított. 

Badalik Bertalan 

Szociális Szolgáltató 

Gondoskodás Háza 

feladatai 
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Életkor Házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás – 
Hódmezővásárhely 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás – Mindszent 

 Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

18-39 2 0 0 0 0 0 

40-59 7 8 3 2 0 0 

60-64 2 5 2 1 0 0 

65-69 5 11 0 5 0 0 

70-74 5 8 2 5 0 1 

75-79 7 16 2 10 1 6 

80-89 16 54 5 49 8 11 

90-x 3 15 3 3 6 4 

összesen 47 117 17 75 15 22 

17. táblázat: A házi segítségnyújtást igénybevevők kor és nem szerinti megoszlása 

Forrás: Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató – Szolgáltatási koncepció 

A szociális étkeztetés keretében legalább napi egy alkalommal meleg ételt 

biztosítanak azoknak, akik szociális okokból, illetve egészségi állapotuk vagy koruk 

miatt nem tudnak gondoskodni saját, illetve eltartottjaik étkeztetéséről. A helyben 

fogyasztás vagy elvitel mellett lehetőség van az ételek házhoz szállítására is, ha ez 

az ellátott állapota miatt szükséges.  

Életkor Férfiak Nők 

18-39 éves 11 6 

40-59 éves 34 39 

60-64 éves 10 19 

65-69 éves 10 28 

70-74 éves 17 19 

75-79 éves 13 35 

80-89 éves 24 40 

90-x éves 3 11 

összesen 122 197 

18. táblázat: A szociális étkeztetést igénybe vevők megoszlása nem és kor szerint, 2013. 

Forrás: Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató – Szolgáltatási koncepció 

A szervezet házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést biztosít 

Hódmezővásárhelyen. Az intézmény a már bemutatott tevékenységek mellett a 

szociális szolgáltatások megismertetésével, a szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

elősegítésével is foglalkozik. 

A Badalik Bertalan 

Szociális Szolgáltató 

Gondoskodás Háza 

fejlesztési igényei 

Kelet-Magyarországi 

Humánszolgáltató 

Központ feladatai 
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A Lakóparkot 2001-ben alapította a város önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi 

Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. Összesen 107 db, tizenkét különböző típusú lakás 

vehető bérbe, méretük 34-51 m2 között van. A lakók beköltözéskor egyszeri 

használatbavételi díjat, ott tartózkodásuk során pedig havi bérleti díjat és személyi 

térítési díjat fizetnek. A használatbavételi díj megfizetésével használati jogot 

szereznek, az ingatlanok nem örökölhetőek. Az ellátás részeként a Lakóparkban 

szabadidős és kulturális programokat szerveznek, elősegítik a családokkal történő 

kapcsolattartást és kiemelt szerepet kap a mentálhigiénés ellátás. Utóbbiról 

jelenleg a szakápolók gondoskodnak, de az intézmény indokoltnak tartja, hogy erre 

a célra megfelelő képzettségű szakember is rendelkezésre álljon. Mivel a lakók 

több, mint 70%-a 70 év feletti, az egészségügyi ellátás és beteggondozás kiemelt 

szerepet kap az ellátásban: háziorvos és fogorvos, valamint 24 órás nővérszolgálat 

áll rendelkezésre és gyógytornázásra is lehetőség van. A Lakóparkban hosszútávon 

egy kisebb, különálló épületet kívánnak kialakítani, amelyben nővérszoba, 

valamint rehabilitációs és hospice részleg kapna helyet.  

Az idősek ellátása kapcsán fontos kiemelni a 16. életévüket betöltött tanulók 

önkéntes segítségét. A Közgyűlés vonatkozó rendelete szerint a tanulók szülői 

beleegyezés esetén egy tanévben három héten keresztül napi két órában 

segítenek a rászorulóknak. A segítség elsősorban a mindennapi tevékenységekre – 

kerti munkák, bevásárlás stb. – terjed ki. A kezdeményezés a HTKT Kapcsolat 

Központtal és a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltatóval együttműködésben valósul 

meg. 

A város időskorú lakosságának mindennapjaiban fontos szerepet játszanak az 

olvasókörök, melyek nagy múltra tekintenek vissza Hódmezővásárhelyen. Az 

olvasókörök (melyből 17 működik a városban és a külterületeken) elsősorban 

kulturális programokat szerveznek, de emellett részt vesznek adománygyűjtési 

akciók, kirándulások megszervezésében is.  

Az 2012-ben aktualizált Idősügyi Stratégia célként fogalmazza meg olyan 

programok kidolgozását, amelyek hozzájárulnak az időskorúak egészségi 

állapotának, általános közérzetének és életkörülményeinek javulásához. Ennek 

érdekében a város fel kívánja mérni az időskorúak egészségügyi és mentális 

állapotát, szociális helyzetét, az életkorból adódó igényeiket. Az időseket segítő 

tevékenységekben kiemelt szerepe van az Egészséges Vásárhely Programnak, 

amely már az eddigiekben is sokat tett a város idős lakosságáért különféle 

egészségügyi szűrések, felvilágosító előadások és egyéb programok 

megvalósításával. Pályázat keretében valósulnak meg az idősek egészségi és 

mentális állapotának megőrzésére, javítására irányuló tevékenységek. 

A Nyugdíjas Lakópark 
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A 16. életévüket 
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A fogyatékkal élők részére biztosított nappali és bentlakásos ellátásában, valamint 

a házi segítségnyújtásban és a szociális étkeztetésben a már említett HKTK 

Kapcsolat Központon, a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató – Gondoskodás 

Házán és a Kelet-Magyarországi Humánszolgáltató Központon kívül további 

intézmények is részt vesznek. 

A halmozottan sérült gyermekek és fiatalok (3-24 év között) nappali ellátására 

hozták létre 2006-ban, jelenleg 20 fő ellátására alkalmas. Az intézmény alapító 

okiratának módosítását követően az ellátottak felső korhatára 45 évre módosul. 

Tevékenységei a következők: fogyatékosok nappali szociális ellátása, 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, valamint fejlesztő 

felkészítés. Tervezik a gondozóház bővítését annak érdekében, hogy egy-egy estére 

vagy hétvégére el lehessen helyezni a fiatalokat, gyermekeket. A kapacitásbővítés 

mellett a napi működéshez további eszközök beszerzése lenne szükséges. Az 

intézmény vállalná fejlesztő iskolai osztályok indítását is, amennyiben sikerül az 

ehhez szükséges forrásokat biztosítani.  

A korszerű, 116 férőhelyes Szivárvány Szakosított Szociális Otthon a nem 

foglalkoztatható felnőtt korú, enyhe, középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos 

személyek ápolását, fizikai és egészségügyi ellátását, valamint pszichés, 

mentálhigiénés gondozását, szociális foglalkoztatását biztosítja. A lakóotthoni 

részlegben 8 férőhely áll rendelkezésre. Az intézmény fenntartója 2010. december 

31-ig a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérség Társulás volt, majd a Csongrád 

Megyei Közgyűlés. 2013. január 1-től a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

fenntartásában lévő Napsugár Otthon egyik tagintézményeként folytatja 

tevékenységét. Az épületet 14 éve adták át, mára azonban szükségessé vált egyes 

részeinek rekonstrukciója. A lakóotthon 2004-ben készült el, megfelelő 

körülményeket biztosít az ott élők számára.  

2013 májusáig működött a városban egy 32 férőhelyes, nem állami fenntartású 

intézmény fogyatékosok nappali ellátására, melynek működési engedélyét a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala visszavonta. 2014 

márciusában Liliom Napközi Otthon néven újra megnyílt egy 35 férőhelyes 

intézmény, melyet az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 

Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) tart fenn és működtet. Az Otthonban enyhén 

sérült felnőtt korúak nappali ellátásáról gondolkodnak, a megye egész területéről 

fogadnak jelentkezőket. 
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A támogató szolgáltatás célja a szociálisan rászorult, fogyatékkal élők saját 

lakókörnyezetben történő támogatása, amely magában foglalja az otthoni speciális 

segítségnyújtást és a különféle szolgáltatások – egyebek között személyszállítás, 

rehabilitációs, munkavállalást elősegítő szolgáltatások, kulturális programok – 

igénybevételét is. A városban élő, halmozottan sérült gyermekek szállításáról is a 

Támogató Szolgálat gondoskodik.  

A 2011-es népszámlálás 21 hajléktalan személyt írt össze Hódmezővásárhelyen, 

azonban a hajléktalan-ellátást biztosító intézményeket ennél többen veszik 

igénybe. Jellemzően a lakásukat, albérletüket fenntartani nem tudók, családi 

okokból az utcára kerülők, a szenvedélybetegek, az állami nevelésből kikerültek, a 

szabadságvesztés letöltését követően a büntetésvégrehajtási intézményekből 

kikerültek fordulnak segítségért az intézményekhez. Az életkor tekintetében az 51-

61 év közötti korosztály a legveszélyeztetettebb, arányuk a 2011. július és 2013. 

június közötti időszakban az összes igénybevevő körében 40,7-42,9% között 

mozgott az éjjeli menedékhely, 34-45% között az átmeneti szállás és 35-39% között 

a nappali melegedő vonatkozásában.17  

A városban a hajléktalan személyek számának növekedése miatt az 1992-ben 

megnyílt hajléktalanszálló helyett 2006-ban egy felújított épületbe került a 

hajléktalanokat ellátó központ. Az ellátást a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató – 

Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény biztosítja. Az intézmény jó 

kapcsolatokat ápol az önkormányzattal és a város szociális intézményeivel, 

valamint a rendőrséggel is. 

A hajléktalan-ellátás keretében a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Éjjeli 

Menedékhelyet (20 férőhely), Átmeneti Szállást (22 férőhely) és Nappali 

Melegedőt (30 férőhely) tart fenn. Az épület valamennyi részében biztosított az 

akadálymentes közlekedés, azonban források bevonására van szükség az 

állagromlás megakadályozásához. Rendelkezésre áll csomagmegőrző, valamint 

orvosi szoba és beteg szoba, biztosítják az egészségügyi ellátást, ezen belül a 

preventív szűréseket, szükség esetén a szakrendelésre történő beutalást, valamint 

a szociális otthonban történő elhelyezéshez és a rokkantsági nyugdíj igényléséhez 

kapcsolódó vizsgálatokat, intézkedéseket. Az Éjjeli Menedékhelyen 16 óra és 

másnap 06.30 óra között van lehetőség éjszakai pihenésre, tisztálkodásra, 

mosásra, főzésre és étkezésre, valamint zárható szekrény is rendelkezésre áll. A 

Nappali Melegedő nappali ott-tartózkodásra, közösségi együttlétre szolgál, 

                                                           
17 Forrás: Bálint Gabriella, Lénárt Miklós, Simon János: Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata (Isz: 131-5450-1/2014) 
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valamint itt is rendelkezésre állnak az étkezéshez, tisztálkodáshoz, a ruházat 

tisztításához szükséges helyiségek, eszközök. 

Az Átmeneti Szálláson az alapvető szükségleteken kívül személyre szabott 

gondoskodást, szociális és mentális segítségnyújtást biztosítanak, valamint 

igyekeznek támogatni az ellátottak elhelyezkedését, visszailleszkedését az önálló 

életbe. Az Átmeneti Szállás 24 órás nyitvatartással működik, az elhelyezés 4-5 fős 

szobákban történik.  

A Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató – Hajléktalanokat Ellátó Egyesített 

Intézmény adatai szerint a városban 110-120 fő hajléktalan él, az intézmény 

valamennyi egységének kihasználtsága maximális, a késő ősztől kora tavaszig tartó 

időszakban 100-140% között mozog. A kapacitások szűkössége mellett problémát 

jelent, hogy az ellátottak alacsony jövedelme, a munkalehetőségek időszakos 

jellege, illetve a munkalehetőségek hiánya nem teszi lehetővé a hosszabb távra 

történő tervezést és az önálló életbe történő visszailleszkedést18. A 30/2013. 

(12.11) Kgy. rendelet alapján a város kijutási támogatást biztosít hajléktalanok 

részére, ennek igénybevételére ugyanakkor az utóbbi években nem érkezett 

kérelem az Önkormányzathoz. 

Hódmezővásárhelyen és a kistérségben a Független Egyesület – Hód-Drog 

Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása segíti a szenvedélybetegek – 

többségében alkoholproblémákkal küzdők, kisebb számban könnyű drogokat 

használók – ellátását, a szolgáltatásokat körülbelül 300 fő veszi igénybe. 

Tevékenysége magában foglalja az érintettekkel történő kapcsolatfelvételt és 

annak elősegítését, hogy bekapcsolódjanak a megfelelő orvosi és terápiás 

kezelésekbe. Az Egyesület emellett nyomon követi állapotuk alakulását, 

közreműködik szociális és mentális gondozásukban, rehabilitációs szolgáltatásokat 

nyújt, közreműködik a krízishelyzetek megelőzésében és elhárításában. Az 

Egyesület nem csak a szenvedélybetegeknek, hanem hozzátartozóik és barátaik 

számára is támogatást nyújt. A tevékenysége kiterjed prevenciós szolgáltatások 

biztosítására, a kábítószer-használat veszélyeinek ismertetésére, a fiatalok ezzel 

kapcsolatos tudásának feltérképezésére.  

A szenvedélybetegségből adódó családi, szociális problémák kezelését a HKTK 

Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Szolgálata, valamint a Családsegítő 

Szolgálat végzi, tevékenységük a fentiekben bemutatásra került. 

                                                           
18 Szakmai beszámoló a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató tevékenységéről (2011.07.01-2012.05.15) 
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A megyei jogú városokra általánosságban jellemző népességfogyás 

Hódmezővásárhelyen is megfigyelhető: a város lakónépessége az utóbbi két 

népszámlálás (2001, 2011) adatait tekintve 5%-os csökkenést mutat (Részletesen 

lásd a 2.1 Demográfiai helyzet fejezet vonatkozó részeit). E negatív trend döntően 

az alacsony születésszámnak, semmint a vándorlási egyenleg negatív értékének 

tudható be. 

 

Hódmezővásárhely köznevelési intézményrendszerét a különböző 

intézménytípusok feladat-ellátási helyeire vetítve mutatjuk be. A feladat-ellátási 

hely definíciója a KSH módszertani meghatározása alapján a következő: „a 

köznevelési intézmény - 2012. előtt közoktatási intézmény - igazgatási szervezetén 

belül a székhelyen vagy más telephelyen működő intézményegységek, valamint a 

székhelyen, illetve az azonos telephelyen, de eltérő nevelési-oktatási feladatokat 

ellátó intézményegységek”. Mindezek alapján Hódmezővásárhelyen - a Központi 

Statisztikai Hivatalnak az adatfelvétel eszmei időpontjában működő intézményeket 

tartalmazó nyilvántartása szerint - 2012-ben összesen 18 feladat-ellátási helyen 

működött óvoda, melyből 3 óvoda összesen 11 tagóvodával tartozott 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata fenntartásába. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Óvodai feladat-
ellátási helyek száma 

27 26 25 24 23 23 21 21 21 20 18 18 

19. táblázat: Óvodai feladat-ellátási helyek száma, 2001-2012 

Forrás: KSH 

Az intézményekbe beírt gyermekek száma 2012-ben 1.598 fő volt. Az intézményi 

átszervezés eredményeként – melynek célja az elaprózott körzetek összevonása, 

valamint nagyobb, hatékonyabban és gazdaságosabban működő intézmények 

létrehozása volt – a város óvodai feladat-ellátási helyeinek száma 2001-hez képest 

2012-re 27-ről 18-ra csökkent. Az intézmények kapacitása összességében 

növekedett: a 2001-es 1.665 után 2012-ben már 1.685 férőhely állt rendelkezésre 

(ld. 29. ábra). 
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működött óvoda 

Az intézményekbe 

beírt gyermekek száma 

2012-ben 1.598 fő volt 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Gazdasági Program 

2014-2019 
 

TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HELYZET  63 

 
29. ábra: Az óvodába beírt gyermekek és az óvodák férőhelyeinek száma 

Hódmezővásárhelyen, 2001-2012. A gyógypedagógiai nevelés adataival együtt 

Forrás: KSH 

Az óvodai férőhelyek számának kismértékű növekedése, valamint a beírt 

gyermekek számának ezen időszak alatt bekövetkezett közel 3%-os csökkenése 

hatására Hódmezővásárhelyen 2012-ben – több megyei jogú várossal ellentétben - 

nem volt tapasztalható férőhelyhiány (egy férőhelyre 0,95 fő beírt gyermek jutott). 

A 2001-es 165 fő óvodapedagógus-létszám a beírt gyermekek számának 2004-ig 

tartó erőteljes csökkenése után egészen 2007-ig fokozatosan 140 főre csökkent. 

2004-től az óvodások számában történt lassú, ám stabil növekedést követve 2012-

re az óvodapedagógusok száma 147-re nőtt, ami az utóbbi években az egy 

óvodapedagógusra jutó gyermekek számának 10,9 fő körül mozgó arányát szinten 

tartotta. 

Óvodapedagógusok 

száma 147 fő 
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30. ábra: A hódmezővásárhelyi óvodai nevelés kapacitás-kihasználtsági mutatói, 2001-

2012. A gyógypedagógiai nevelés adataival együtt 

Forrás: KSH 

A 0-2 éves korúak számának (és népességen belüli részarányának) stabilitásából, 

illetve csekély növekedéséből következtethető, hogy az óvodai ellátás iránti 

hódmezővásárhelyi igények esetében a következő néhány évben jelentős változás 

nem várható. 

 

A KSH statisztikái alapján a hódmezővásárhelyi általános iskolai feladat-ellátási 

helyek száma 2012-ben 11 volt. Az intézmények nappali oktatásban részt vevő 

tanulóinak létszáma 2012-ben 3.256 fő, ami a 2001-es adatnál 29,8%-kal kevesebb 

(ld. 31. ábra).  

A tanulók alsó és felső tagozatra bontott száma csak 2007-től érhető el a KSH 

adatbázisában. Az 5-8. évfolyamos tanulók 2007-2012 között tapasztalható 

jelentős csökkenését (20,5%) a demográfiai folyamatok mellett részben 

magyarázhatja a negyedik és hatodik évfolyamos tanulók - a hat és nyolcosztályos 

gimnáziumi oktatás miatti - „idő előtti” iskolaelhagyása, mivel ők azután a 

gimnáziumi statisztikákban jelennek meg. 

Közel 30%-al csökkent 
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31. ábra: Az általános iskolai tanulók száma Hódmezővásárhelyen, 2001-201219.  

Forrás: KSH 

Hódmezővásárhelyen az egy nyolcadik évfolyamos általános iskolai tanulóra jutó 

első osztályos tanulók száma 2001 és 2005 között csökkent, majd stabil növekedés 

után 2012-re elérte az 1,06 főt. Míg 2005-ben 538 első osztályosra 593 nyolcadikos 

tanuló jutott, addig 2012-re ez az arány megváltozott: a vizsgált 7 év alatt a 8. 

évfolyamosok számának 26,8%-os csökkenése és az első évfolyamosok relatíve 

alacsony, 14,5%-os csökkenése okán 2012-ben 460 első osztályos tanulóra 434 

nyolcadik osztályos tanuló jutott. A statisztikai adatokat azonban befolyásolja a 

fentiekben is említett hat- és nyolcosztályos gimnáziumi oktatás. 

                                                           
19 Nappali oktatás adatai, melyek magukban foglalják a gyógypedagógiai oktatás adatait, az első évfolyamosok 

száma pedig a gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival értendő.  
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32. ábra: Egy nyolcadik évfolyamos általános iskolai tanulóra jutó első osztályos tanulók 

száma Hódmezővásárhelyen, 2001-201220 

Forrás: KSH 

A város általános iskolai feladat-ellátási helyei számának csökkenésével (2001-ben 

még 18) párhuzamosan csökkent az iskolai osztályok száma is: míg 2001-ben 217, 

addig 2012-ben már csak 143 iskolai osztály működött. E csökkenés mértékének 

(34,1%) a tanulói létszám zsugorodásánál (29,8%) nagyobb volta indokolja, hogy az 

iskolai osztályok létszáma a 2001-es 21,4 főről 2012-re 22,8 főre nőtt. Hasonló 

tendencia zajlott le a pedagógusokra jutó tanulók számának aránya esetén is: míg 

2001-ben egy főállású tanárnak 10,6 diákkal kellett foglalkoznia, addig 2012-ben 

már átlagosan 11,4-gyel. 

                                                           
20 Nappali oktatás adatai, melyek magukban foglalják a gyógypedagógiai oktatás adatait, az első évfolyamosok 

száma pedig a gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival értendő. 

Csökkent az iskolai 

osztályok száma is 

217-ről 143-ra 
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33. ábra: Az általános iskolai oktatás kapacitás-kihasználtsági mutatói 

Hódmezővásárhelyen, 2001-2012. Nappali oktatás adatai a gyógypedagógiai oktatással 

együtt. 

Forrás: KSH 

A megyei jogú városok és a főváros alapfokú köznevelési intézményeinek 

kapacitás-kihasználtsági mutatóit összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy 

Hódmezővásárhely értékei szinte megegyeznek a megyei jogú városok és Budapest 

azonos értékeinek átlagával (ld. 34. ábra). 

 
34. ábra: A megyei jogú városok és Budapest köznevelési intézményeinek kapacitás-

kihasználtsági mutatói, 2011.  

Az egy óvodai férőhelyre jutó gyermekek száma alapján sorba rendezett adatsor. 

Forrás: KSH 
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Az alapfokú oktatás kapacitáskínálatának tervezéséhez elengedhetetlen a 7 év 

alatti gyermeklétszám prognosztizálható változásának ismerete. A demográfia 

fejezetben részletezett korcsoporti folyamatokból kiderül, hogy a demográfiai 

folyamatokat befolyásoló jelentős külső hatás nélkül a város általános iskoláinak 

jelenlegi kapacitása várhatóan a következő 7 évben is elegendőnek bizonyul. 

 

A 2001-ben meglévő 9 feladat-ellátási hely egy további hellyel kiegészült, így 2012-

ben 10 helyen folyt a városban középiskolai oktatás. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gimnáziumi 
feladatellátási helyek 
száma 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

Szakközépiskolai 
feladatellátási helyek 
száma 

6 6 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 

20. táblázat: Középiskolai feladatellátási helyek száma 

Forrás: KSH 

A nappali oktatásban részt vevő középiskolai tanulók száma 2007-től (az alsóbb 

oktatási szinteken tapasztalt nagymértékű visszaeséssel párhuzamosan) a 14-17 

éves korcsoport számának csökkenése okán szintén visszaesett (ld. 35. ábra). A 

középiskolai oktatáson belül a gimnáziumi tanulók számának növekedése miatt a 

szakközépiskolákban tanulók száma erőteljesen, 27,3%-kal csökkent: míg 2007-ben 

2.021, addig 2012-ben már csak 1.469 tanuló vett részt szakközépiskolai 

oktatásban.  

A csökkenő tanulói létszámra válaszul az utóbbi néhány évben lecsökkent az 

osztályok száma (a 2001-es 108 helyett 2012-ben már csak 97 osztály működött), 

amivel nagyságrendileg azonos szinten tartották az osztályokra jutó tanulók 

számát: 2012-ben ez 27,5 fő volt. Mindezek mellett csökkent az egy pedagógusra 

jutó tanulók száma is: 2012-ben egy pedagógus közel 10 tanulóval kellett, hogy 

foglalkozzon. 

A város általános 

iskoláinak jelenlegi 

kapacitása várhatóan 

a következő 7 évben is 

elegendőnek bizonyul 

A nappali oktatásban 

részt vevő középiskolai 

tanulók száma szintén 

visszaesett  

A 2001-es 108 helyett 

2012-ben már csak 97 

osztály működött 
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35. ábra: A hódmezővásárhelyi középiskolai oktatás kapacitás-kihasználtsági mutatói, 

2001-2012. 

Forrás: KSH 

Hódmezővásárhelyen 2012-ben 8 feladat-ellátási helyen működött szakiskolai (és 

speciális szakiskolai) oktatás. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Szakiskolai és speciális 
szakiskolai feladat-
ellátási helyek száma 

3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 7 8 

Szakiskolai és speciális 
szakiskolai osztályok 
száma a nappali 
oktatásba 

43 38 38 36 37 42 46 47 46 47 44 41 

Szakiskolában és 
speciális szakiskolában 
foglalkoztatott főállású 
pedagógusok száma 

61 53 60 61 69 78 83 84 100 111 117 103 

21. táblázat: Feladat-ellátási helyek száma, osztályok száma és a főállású pedagógusok 

száma a hódmezővásárhelyi szakoktatásban, 2001-2012 

Forrás:. KSH 

A tanulók számának 2001 és 2006 közötti rohamos növekedése, majd az attól 

kezdődő lassú csökkenése után 2011 és 2012 között jelentős mértékben, 1.102 

főről 909 főre esett vissza (ld. 36. ábra) a tanulók száma. A városban 2001-ben 43 

szakiskolai osztály működött, ami jelentős fluktuációt követően 11 év eltelte után 

is közel azonos. Az egy osztályra jutó tanulók száma a 2005-ig tartó egyenletes 

növekedés (2005-re 27,6 tanuló/osztály) után csökkenésbe váltott: 2012-ben az 

érték már 22,2 fő/osztály. A pedagógusok létszámában történt fejlesztések és a 
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csökkenő tanulólétszám következtében 2012-ben egy pedagógusra 8,8 tanuló 

jutott, míg 2001-ben és 2002-ben ez a szám 13,7, illetve 16,7 volt. 

 
36. ábra: A szakiskolai oktatás kapacitás-kihasználtsági mutatói és a tanulói létszám 

alakulása Hódmezővásárhelyen, 2001-2012. Speciális szakiskolai tanulókkal együtt és a 

nappali oktatásban. 

Forrás: KSH 

A városban a 6-13 évesek számának és arányának 2009 óta tartó stagnálása, illetve 

minimális mértékű növekedése és az e korcsoport jövőbeni utánpótlását biztosító 

0-2 és 3-5 évesek számának szintén minimális növekedése okán feltételezhető, 

hogy az elvándorlás szinten tartása mellett Hódmezővásárhely középfokú oktatási 

intézményeiben a tanulói összlétszám 7 éven belüli jelentősebb csökkenésen nem 

fog keresztülmenni. 

 

Hódmezővásárhelyen a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara, valamint 

a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hódmezővásárhelyi Regionális 

Tudásközpontja működik, melyeken 2012-ben összesen 446 hallgató tanult. Ez a 

szám a 2003-as 923 fő hallgatói létszámtól jelentősen eltér (51,6%-os csökkenés). 

Az alap- és mesterképzésben 254, míg a nem nappali (esti, levelező, távoktatás) 

képzéseken 119 fő tanult21. A 2003-as év óta a legnagyobb csökkenés a nem 

nappali oktatásban részt vevők körében következett be (79,2%-os csökkenés). 

                                                           
21 A KSH adatfelvételi módszertana szerint a Felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma nem feltétlenül egyezik 

a Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók számával a nappali és nem nappali képzésben. 

A középfokú oktatási 

intézményekben a 

tanulói összlétszám 

csökkenése 

feltehetően megáll 

A hódmezővásárhelyi 

felsőoktatási 

intézményekben 

összesen 446 hallgató 

tanul 
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37. ábra: A felsőoktatásban tanulók száma a képzési hely szerint Hódmezővásárhelyen, 

2001-2012 

Forrás: KSH 

 

 

A város jelenleg az országos illetve európai gyorsforgalmi úthálózat 15 perces 

vonzáskörzetében helyezkedik el az M43 és M5 autópályák kedvező elérhetősége 

által. 

● Hódmezővásárhely északi elkerülő út (közbeszerzési kiírás a kivitelezésre 

folyamatban) 

● 47 sz. másodrendű főút 11,5 t burkolat-megerősítés Hódmezővásárhely-

Orosháza között (közbeszerzési pályázat a kivitelezésre folyamatban) 

● M43 autópálya megépítése Makótól az országhatárig 2014 végére (a 

kivitelezés folyamatban) 

● 47-es főút főút algyői Tisza-hídjának 2x2 sávosra bővítése 

● 45-ös főút kiemelt főúttá minősítése 

● a Bánáti főút kiépítése Deszk és a hármas országhatár irányába, 

Hódmezővásárhelytől a Csárpateleki út nyomvonalán, az M43 megépült 

csomópontján átvezetve. 

A térséget érintő 

jelentősebb 

fejlesztések 
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● Budapest 47-es főút - M43 - M5 

● Szeged, Békéscsaba 47-es főút 

● Szentes 45-ös főút 

A megyei városok – Szentes, Csongrád, Szeged - másodrendű főutakon érhetők el, 

Makó megközelítése a 47-es úton és az M43-as autópályán vagy a 4415 jelű 

országos mellékúton lehetséges. A részletes vizsgálati anyagok a tervtári 

dokumentáció részei. 

Hódmezővásárhely közigazgatási területének közlekedési gerincét az országos 

közutak nyomvonalai határozzák meg. A város útjainak besorolását, műszaki 

jellemzőit az ÚT 2-1.201:2008 "Közutak tervezése" c. Útügyi Műszaki Előírás, 

építési területét belterületen és a védősáv szélességét külterületen az OTÉK 26§ 

tartalmazza. 

K.IV.A külterületi másodrendű főút "A" jelű környezetben – sík vidéken, épített környezeti 

korlátozások nélkül 

B.IV.b.c belterületi másodrendű főút "b" hálózati funkció, vt = 50 km/h 

ÁNF = átlagos napi forgalom 

E/n = egységjármű/nap 

Út száma Út megnevezése 

45 sz. Kunszentmárton-Szentes-Hódmezővásárh. másodrendű főút 

47 sz. Debrecen-Szeged másodrendű főút 

472 sz.  Hódmezővásárhely elkerülő I.szak. másodrendű főút 

4414 j. Hódmezővásárhely-Maroslele-Makó összekötő út 

4415 j. Hódmezővásárhely-Földeák-Makó összekötő út 

4418 j. Kardoskút-Hódmezővásárhely összekötő út 

4421 j. Tótkomlós-Hódmezővásárhely összekötő út 

4521 j. Szentes-Mindszent-Hódmezővásárhely összekötő út 

44116 j. Rárós bekötő út 

44121 j. Csárpatelek bekötő út 

45325 j. Hódmezővásárhely-Népkert állomáshoz vezető út 

22. táblázat: Országos főutak 
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Út száma Építési terület [m] Útkategória ÁNF [E/nap] 

45 40 K.IV.A 7656 

47 észak 

47 dél 
40 

K.IV.A 

K.IV.A 

7962 

15742 

4414 22 K.V.A 2612 

4415 22 K.V.A 8981 

4418 22 K.V.A 539 

4421 22 K.V.A 4291 

4521 22 K.V.A 3740 

44116 16 K.V.C 2543 

44121 16 K.V.C n.a. 

45325 16 K.V.C 3779 

23. táblázat: Országos közutak külterületi szakaszai 

Út száma Utca neve Beépítési szélesség ÁNF [E/nap] 

47 

Kaszap utca 26,00 17947 

Dr. Rapcsák András utca 31,70 7298 

Szent István tér 49,00 18742 

Kutasi út 53,50 16244 

45 Szántó-Kovács János utca 31,80 10755 

4415 
Bajcsy-Zsilinszky út 24,20 11804 

Síp utca 21,80 2902 

4418 Csomorkányi út 22,50 7407 

4421 
Erzsébeti út 33,50 4908 

Makói út 20,30 6674 

24. táblázat: Az országos közutak átkelési szakaszainak belterületi jellemzői 

Utca neve Útkategória Beépítési szélesség 

Ady Endre út B.IV.b.c 33,60 

Tóalj utca B.V.c.B 18,50 

Hódtó utca B.V.c.B 46,90 

Kodály Zoltán utca B.V.c.B 26,00 

Pálffy utca - Teleki utca B.V.c.B 23,00 - 25,00 

Lázár - Deák Ferenc - Petőfi utca B.V.c.B 22,40 - 14,20 - 19,10 
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Damjanich utca B.V.c.B 21,00 - 15,80 

25. táblázat: Helyi közutak belterületi jellemzői 

Az úgynevezett "mezőgazdasági gyűrű" az egyéb belterületeket összekötő közúti 

kapcsolat a meglévő dűlőutakon, melynek célja a belterületi közúthálózat 

mentesítése a mezőgazdasági forgalom alól. 

Az utak jó része már burkolt, törekedni kell a teljes hosszon szilárd burkolat 

kiépítésére. 

Forgalomirányító jelzőlámpás csomópontok: 

● Kutasi út - Jókai utca 

● Jókai utca - Szántó Kovács János utca 

● Szegedi út - Ady Endre utca 

● Andrássy út - Kaszap utca 

Körforgalmú csomópontok: 

● Ady Endre utca - Tóalj utca 

● Tóalj utca - Szőnyi utca 

● Tóalj utca - Kaszap utca - Hódtó utca 

● Kálvin tér 

● Szegedi út (472 sz. út) - Kaszap utca - Ipartelepi út 

● Hódtói bevásárlóközpont 

● Hódtó utca - Tesco áruház 

 

Helyi autóbusz hálózat: A város közigazgatási területén 10 viszonylat üzemel, az 

igényeknek megfelel. Üzemeltető a Tisza Volán. 

Helyközi autóbusz közlekedés: a várost munkanapokon 318 járat érinti. Az átszállás 

nélkül elérhető magyar városok száma 10. 

A helyközi autóbuszjáratok sűrűsége megfelelő, menetideje kedvezőbb a 

vasúténál, ugyanakkor nem érhetők el közvetlenül a városközpontok. 

Viszonylat 

Sz. Útvonal 
menetidő egy 

irányban, 
oda/vissza [perc] 

munkanapi 
járatszáma oda / 
vissza [járat/nap] 
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1a 

1b 

Volán telep - Kálvin J. tér 

Volán telep - Kálvin J. tér - 
Porcelángyár 

17/16 

27/27 

7/7 

3/3 

4 Kincses temető - Tabán - Porcelángyár 18/18 1/1 

7 
Szivárvány Otthon - Kálvin tér - Kincses 
temető 

22/22 7/7 

9 
Kincses temető - Kálvin tér - Kórház - 
Kincses temető 

30/30 2/2 

10 
Kertváros - Tóalj u. - Piac - 
Autóbuszállomás 

23/23 2/2 

12 Kertváros - Hódtói ltp. - Porcelángyár 18/18 4/5 

13 
Kincses temető - László u. - 
Porcelángyár 

20/20 5/3 

14 
Kincses temető - Béke telep - 
Porcelángyár 

20/20 3/3 

16 Kincses temető - Kálvin tér - Kertváros 30/30 7/7 

26. táblázat: Hódmezővásárhely helyi autóbusz viszonylatainak fő paraméterei (2014) 

 
38. ábra: Hódmezővásárhely helyi autóbusz hálózata 
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Távolsági autóbuszok munkanapi járatszám [járat/nap] 

Hódmezővásárhely induló 
állomás 

95 

Hódmezővásárhely köztes 
állomás 

136 

Hódmezővásárhely végállomás 87 

Összesen 318 

27. táblázat: Hódmezővásárhely távolsági autóbuszok járatszámai 

Város Járatpár Menetidő 

Budapest 7 2:35 - 3:10 

Parádfürdő 1 5:30 

Hajdúszoboszló 1 5:10 

Miskolc 2 5:45 - 6:00 

Pécs 3 4:00 - 4:10 

Baja 1 2:30 - 2:40 

Debrecen 2 4:28 - 4:40 

Karcag 1 3:08 - 3:20 

Jászberény 1 3:25 - 3:55 

Gyöngyös 1 4:05 - 4:30 

39. ábra: Átszállás nélkül elérhető városok 

Csongrád megye vasúthálózatának gerincét alkotó 130-as menetrendi mezőben 

szereplő Szolnok - Tiszatenyő - Hódmezővásárhely - Makó és a 135-ös Szeged - 

Békéscsaba vasútvonal érinti Hódmezővásárhelyt. 

A nagysebességű hálózat terve nem érinti a várost. 

A 40 éves fabetétes vasbeton aljas alépítményű, 48-as sínrendszerű pálya és a 

szerelvények állapota a maximum 80 km/h-s megengedett sebesség, valamint a 

menetidő hossza nem teszi népszerűvé a vasúti közlekedést. 

A várost napi 52 vasúti járat érinti. 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, melyeknek kihasználtságát ésszerűen 

növelve csökkenthető lenne a városi közutakat terhelő nehéz teherforgalom. 
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A Honvédelmi Minisztérium a városhoz intézett levelében jelezte, hogy igényt tart 

vasúti vágánykapcsolat kiépítésére a Zalka Máté laktanyához, melynek műszaki 

megoldásához részletes vizsgálatokon alapuló megvalósíthatósági tanulmány 

készítése szükséges, amelyben eldöntendő, hogy Hódmezővásárhely Népkert vagy 

Hódmezővásárhely állomásról ágazzon ki a kért iparvágány. 

 
40. ábra: Hódmezővásárhely térségének vasúti hálózata 

Viszonylat 

száma útvonala 
munkanapi járatszám 

[járat/nap] 

130 Szolnok - Hódmezővásárhely 9 

130 Hódmezővásárhely - Szolnok 9 

135 Szeged - Békéscsaba 17 

135 Békéscsaba - Szeged 17 

28. táblázat: Hódmezővásárhely vasúti távolsági közlekedésének viszonylatai 

Ugrásszerű minőségi változást jelenthet a Tram-Train tervezett vonalának 

megvalósítása.  

Az integrált villamos és nagyvasúti közlekedésre már vannak példák Nyugat-

Európában, Szeged és Hódmezővásárhely közötti alkalmazására „Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmány” (RMT) készült 2012-ben a Közlekedés Operatív 
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Program támogatásával, a 2011 második felében végzett vizsgálatok, felmérések és 

elemzések alapján. 

Az előzetes vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a vasúton utazók száma 

az ütemes menetrend ellenére a kapacitáshoz képest alacsony, amelynek oka az 

utazási idő hossza, a városközpontok állomásoktól való nagy távolsága, stb. 

A tervezés során a város területén 3 alternatíva került bemutatásra, a Népkert 

állomás és a Nagyállomás között. 

A nyomvonal az Ady Endre utcán, az Andrássy utca ÉK-i szakaszán és a Bajcsy-

Zsilinszky utcán mindhárom változatban azonos, az eltérés: 

● "A" nyomvonalváltozat: Tóalj u. - Szőnyi u. - Andrássy u. 

● "B" nyomvonalváltozat: Városház u. - Kossuth tér - Andrássy u. 

● "C" nyomvonalváltozat: Tóalj u. - Kaszap u. - Andrássy u. 

Az értékelések során az "A" változat került kiválasztásra, így a nyomvonal mindkét 

városban áthalad a városközponton, elkerülve az átszállást, rövidítve a menetidőt, 

növelve az utazás biztonságát és kényelmét. 

A MÁV támogatja fenti rendszer kiépítését azzal a feltétellel, hogy az érintett 

szakaszok nagyvasúti jellegét meg kell őrizni. annak felújítását 100 km/h 

sebességűre fejleszteni. 

Hódmezővásárhelyen 3,3 km hosszú villamos pálya építését tervezik. 

A Tram-Train megépülte után csúcsidőben a járművek 20 percenként 

közlekednének, Szeged és Hódmezővásárhely belvárosa között az utazási idő fél 

óra lenne. 
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41. ábra: A Tram-Train 3 nyomvonalváltozata a 2012-ben készült RMT-ből 

A tervezett beruházás előkészítő munkálatainak (környezeti hatásvizsgálat és 

egyesített tervek készítése) határideje 2015 decembere. 

A feltehetően magas költséget ellensúlyozná a magas színvonalú utazási kényelem, 

a közútéval össze nem vethető közlekedésbiztonság, a megbízhatóság. 

A fenti rendszer bevezetésének jogszabályi hátterét felül kell vizsgálni, szükség 

esetén módosítani mind a pályafenntartás mind az üzemeltetés szempontjából. 

A város belterületén a kerékpárút hálózat jól kiépített, megfelelően szolgálja az 

alföldi városokra jellemző intenzív hivatás- illetve célfogalmakat. 

Önálló vonalvezetésű kerékpárút 

● Damjanich utca 

● Jókai utca 

● Szántó-Kovács János utca 

● Ady Endre utca - Nagy András János utca 

● Rárósi út 

● Szabadság tér - Kutasi út 

● Tóalj utca 

● Síp utca 

● Erzsébeti út 

● Makói út 
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Kerékpársáv 

● Lázár utca  

Gyalog-kerékpárút közös nyomvonalon 

● Szőnyi utca - Kossuth tér - Dr. Rapcsák András utca 

● Ady Endre utca 

● Tóalj utca 

● Kodály Zoltán utca 

● Kaszap utca 

● Bajcsy-Zsilinszky út 

● 47 sz. főút bevezető szakasz 

Engedélyezett tervek állnak rendelkezésre a Mester, Lázár, Holló-Pálffy, 

Csomorkányi, Szoboszlai és Kölcsey utcákra 

Térségi jelentőségű külterületi kerékpárutak - csatlakozva a belterületi hálózathoz 

● 45 sz. főút mellett 

● 4521 j. út mellett Mártélyig 

● 47 sz. főút mellett az ATEV-ig Orosháza felé 

● 47 sz. főút mellett Szeged felé 

Kerékpáros hálózati elemként – megfelelő tájékoztatást adva a kerékpáron 

közlekedőknek – figyelembe vehetők a kisforgalmú lakóutcák. 

A meglévő, különböző kategóriába besorolt kerékpárutak különböző műszaki 

paraméterekkel, valós igények alapján épültek. Kedvező időjárás esetén a 

közlekedők mintegy harmada ezt a közlekedési formát választja, ezeket az utakat 

veszi igénybe. 

A rendszer – kiterjedésénél fogva – új hálózati koncepciót igényelne. Ezt 

időszakonkénti forgalomszámlálás alapján lehetne elkészíteni, figyelembe véve a 

2010-ben kiadott "Kerékpárutak tervezése" c. Útügyi Műszaki Előírásban is 

fellelhető új műszaki megoldásokat. 

A közúti csomópontok kerékpáros átvezetései többnyire nem egyértelműek, 

mindenképpen indokolt azok felülvizsgálata. 

Az OTrT tartalmazza az országos kerékpárút törzshálózat elemeit, annak része a 

Dél-Alföldi határmente kerékpárút Debrecen és Mohács között, amely érinti a 

várost, a 47 sz. másodrendű főút szélesítésére és megerősítésére készült kiviteli 

tervek tartalmazzák a kerékpárút nyomvonalát is. A térségi jelentőségű 

kerékpárutak a város közigazgatási területén megépültek. 

Előremutató az a közgyűlési döntés, amely lehetővé teszi a kétirányú kerékpáros 

forgalmat az egyirányú utcákban. 
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A 2008-2011 évek közötti időszak kerékpárút építési illetve felújítási fejlesztései 

során jelentősen javultak a bel- és külterületi kerékpárút kapcsolatok: 

● Barattyosi kerékpárút 

● Mindszentig megépült a kerékpárút összekötve a Hódmezővásárhely 

belvárosát a községgel 

● Mártélyi kerékpárút felújítás 

● Kertvárosi kerékpárút - Kodály Zoltán u., Kása erdő, Nagy András János 

utca 

Hálózatfejlesztési cél a Mester, Lázár, Csomorkányi és Szoboszlai utcákban a 

kerékpárút kiépítése, amelyekhez az engedélyezési tervek rendelkezésre állnak. 

A gyalogos belváros egy része megvalósult a dr. Rapcsák András u. Lázár u. - 

Kossuth tér - Szőnyi utca (Oldalkosár utcáig) közötti szakaszán. Az Andrássy u. 

bevonása az övezetbe a tervezett Tram-train megvalósításának függvénye. 

 
42. ábra: Belterületi kerékpárutak 
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43. ábra: Külterületi kerékpárutak 

 

A forgalomterhelési ábrákat tanulmányozva megállapítható, hogy a legnagyobb a 

közúti forgalom a városközpont közelében, miszerint ezen a területen jelentős a 

cél- és hivatásforgalomhoz kapcsolható parkolási igény. A város közgyűlése a 

18/2007 (03.21) Kgy. rendeletében rögzítette a díjfizetős parkolás bevezetését, így 

a korábban „megoldhatatlan” gépjármű-elhelyezési igény megoldódott, minden 

gépjárművel megközelíthető helyen, a nap minden szakaszában lehet szabad 

parkolóhelyet találni. 

A jelenlegi helyzetet tovább javíthatja a térszint alatti parkolóhelyek kialakítása. 

Elsőként a Hódi Pál utcáról nyílóan, a gyalogos belváros igényeit szolgáló 

létesítmény valósulhat meg. 

Közparkolóként használható a Balogh Imsi sportcsarnok térszint alatti parkolója.  

A városban 2 fizetési zóna létesült: 

● 1. zóna - Belváros: Lázár - Deák F. - Lánc - Kaszap - Tóalj - Szőnyi - 

Nyizsnyai G. utcák által határolt terület, illetve a közeli Hóvirág, Kohán 

György, Móricz Zs. és Rudnay Gy. utcák. 
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44. ábra: 1. parkoló zóna - Belváros 

● 2. zóna - Piac: Szabadság tér ÉK-i és DK-i oldala. 

 
45. ábra: 2. parkoló zóna - Piac 
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A parkolási díj a kihelyezett parkolójegy automatákkal rendezhető készpénzzel 

vagy SMS-sel. 

Az 1. zónában 42 db parkolójegy automata 1300 parkolóhelyet, a 2. zónában pedig 

3 db parkolójegy automata 200 helyet szolgál ki. 

 
46. ábra: Parkoló automaták elhelyezkedése 

 

 

A legalább nyolc általános iskolai osztályt végzettek arányának elmúlt évtizedekben 

történt nagyarányú javulása után 2001 és 2011 között ebben csupán kismértékű 

növekedés volt tapasztalható Magyarországon: inkább a legalább érettségivel, vagy 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya emelkedett jelentős mértékben. 

Az országos trendeknek megfelelően a Dél-Alföldi régió megyei jogú városaiban is 

szinte teljeskörűvé vált az általános iskolai végzettség (a 15 év felettiek körében 96-

98%), az érettségivel rendelkezők aránya a 18 éven felüli lakosságon belül 48 és 

65%, míg a 25 év felettiek körében a felsőfokú képesítést szerzettek aránya jelenleg 

16 és 29% között mozog. Ezen értékek azonban a régión belül nagyfokú 

differenciáltságot mutatnak. 
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47. ábra: A Dél-Alföldi régió megyei jogú városainak iskolázottsága, 2001-2011. 

Forrás: KSH. A különböző képesítésekkel rendelkezők azonos korú népességen belüli részarányával és 

azok változásával. A 2011-es legalább általános iskola 8 osztályos végzettséggel rendelkezők 

arányértékei szerint sorba rendezett adatsor. 

Hódmezővásárhely 2011-es népességéből 18.025 fő rendelkezett legalább 

érettségivel, ami a 18 év feletti lakosság 47,6%-a, a régiós megyei jogú városok 

legalacsonyabb értéke, alacsonyabb az országos 49,0%-nál is. (ld. 47. ábra)  

A 2011-ben felsőfokú végzettséggel rendelkező hódmezővásárhelyi lakosok száma 

5.403 fő. Ez a csoport a megfelelő korú (25 év feletti) lakosságra vetítve 16,0%-os 

arányt képviselt, ami mind az országos átlagnál (19,0%), mind pedig a vizsgált 

régiós városok értékeinél alacsonyabb. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

körében korcsoportonként jelentős eltérés tapasztalható a fiatalabbak javára. A 

diplomások nemek közti megoszlása közel azonos. 

 

Hódmezővásárhely lakosságából 18.203 fő volt foglalkoztatott és 2.260 fő volt 

regisztrált munkanélküli 2011-ben, a gazdaságilag aktív népességet pedig ezek 

együttes száma adja: 20.463 fő. A nemzetközi összehasonlításokban használt, 15-

74 éves népességen belül vizsgált aktivitási arányszám tekintetében ugyancsak 

kirajzolódnak a Magyarországon belüli jelentős területi különbségek: a gazdasági 

A képzettségi mutatók 

viszonylag alacsonyak 
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végzettségűek aránya 

alacsonyabb az 
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aktivitási arány22 Hódmezővásárhely esetében 56,6% volt 2011-ben, amely sem az 

országos átlagot (58,1%), sem pedig a megyei jogú városok átlagát (58,6%) nem éri 

el. (ld. 48. ábra) 

Hódmezővásárhely munkanélküliségi rátája (a munkanélkülieknek a gazdaságilag 

aktív népességen belüli aránya) 2011-ben 11,0% volt; ez Magyarország 12,6%-os 

értékénél alacsonyabb, a megyei jogú városokéval (11,3%) azonban közel 

megegyező. 

 
48. ábra: A megyei jogú városok lakosságának gazdasági aktivitása és munkanélküliségi 

rátája.23 

Forrás: KSH 

 

Hódmezővásárhely megyei jogú városokon belüli egyediségét legfőképp 

foglalkoztatási szerkezete bizonyítja: a 2011-ben a teljes munkaidőben 

alkalmazásban álló hódmezővásárhelyi lakosok közel 10%-a a mezőgazdaságban 

dolgozott (49. ábra). Az ipar, valamint a tercier és a kvaterner (azaz a helyi 

gazdaságok versenyképességére egyre jelentősebb hatással bíró szellemi, kutatás-

fejlesztési tevékenységek) szektorok megoszlása közel azonos, 46-44%24. 

                                                           
22 Gazdasági aktivitási arány: a foglalkoztatottakat és a munkanélkülieket egyaránt tartalmazó gazdaságilag aktív 

népesség 15-74 éves munkavállalási korú lakosságon belüli aránya. 
23 A gazdaságilag aktívak aránya a 15-74 éves korosztály százalékában értendő. 
24 A 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, létszámhatártól függetlenül a költségvetési szervek és a kijelölt 

nonprofit szervezetek adatai alapján. 
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49. ábra: A megyei jogú városok teljes munkaidőben alkalmazásban álló népességének 

gazdasági szektoronkénti foglalkoztatási aránya, 2011. A tercier és kvaterner összevont 

szektor értékei alapján sorba rendezett adatok. 

Forrás: KSH 

 

A 18. ábrán bemutatott, Hódmezővásárhely esetében 11,0%-os munkanélküliségi 

aránytól jelentősen eltér a regisztrált munkanélküliek munkavállalási korú 

népességen belüli aránya (ld. 50. ábra). A 2013. október 20-i állapot szerint a város 

30.505 fő munkavállalási korú lakosából 2.035 fő álláskeresőt regisztráltak, akik 

közül 679 főt (az összes munkát kereső 33,4%-át) egy évnél hosszabb ideje 

tartottak nyilván. Így a munkavállalási korúak 6,7%-át teszik ki az álláskeresők, és 

2,2%-át az egy éven túl állást keresők. Ezen számok alapján Hódmezővásárhely a 

megyei jogú városok rangsorának középmezőnyébe tartozik. 
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50. ábra: A megyei jogú városokban és Budapesten élő álláskeresők és 365 napon túl állást 

keresők a munkavállalási korú népesség százalékában, 2013. október 20-i állapot. 

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

A 2000-es évek második felében országosan tapasztalt gazdasági konjunktúra 

Hódmezővásárhely állást keresőinek adataiban nem tükröződik, hiszen 2005-től a 

gazdasági válság kezdetéig is növekedést regisztráltak (ld. 51. ábra). Az akkor 1.946 

fő álláskereső 2008-ra 24,3%-kal 2.419 főre nőtt, a válság első évére pedig további 

32,2%-kal 3.199 fő csúcsértékre nőtt. A pályakezdő álláskeresők csoportján belül 

közel azonos növekedési ütemek figyelhetők meg, némi megkésettséggel. Az 

elmúlt években e számok jelentős mértékben csökkentek, 2011-ben csupán 1.974 

fő regisztrált álláskereső volt a városban, és ezek 9,8%-a volt pályakezdő. 

 
51. ábra: Álláskeresők és pályakezdő álláskeresők száma Hódmezővásárhelyen, 2001-2012 

Forrás: KSH 
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A 2011-2012 közötti – országos trendhez hasonló – álláskeresők számának 

növekedésén belül különösen erős volt a pályakezdők számának megugrása: 2012-

re nagyarányú, 71,7%-os növekedés következett be, és az összes álláskeresőn 

belüli arány is jelentősen nőtt 9,8%-ról 15,2%-ra.  

A regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása 2001 és 2012 

között stabilnak mondható. A középfokú és a felsőfokú képzettséggel rendelkezők 

arányának relatíve kismértékű növekedése mellett a legfeljebb általános iskolát 

végzettek összes álláskeresőn belüli aránya szintén kismértékű csökkenést mutat: a 

2001-es 34,6%-ról (582 fő) 2012-re 31,7%-ra (694 fő) csökkent, azonban továbbra 

is magasnak számít. (ld. 52. ábra) 

 
52. ábra: A regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása 

Hódmezővásárhelyen, 2001-2011. 

Forrás: KSH 

 

A népesség gazdasági helyzete az adózók számával és arányával, valamint a 

személyi jövedelemadó-alap nagyságával jellemezhető. A városban az ezer lakosra 

jutó adózók száma 442 fő, amivel a 23 megyei jogú város rangsorának legalsó 

negyedében kap helyet a város. Ez mind a megyei jogú városok átlagánál (463 

fő/ezer lakos), mind pedig az országos átlagnál (445 fő/ezer lakos) alacsonyabb 

érték. A relatíve alacsony érték mellé az adófizetők lakosságon belüli arányának 

2001-2011 közötti 3,4%-os csökkenése társul. 
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53. ábra: Jövedelmi különbségek a magyar megyei jogú városokban, 2011, ill. a jövedelmek 

változása, 2001-2011. 

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

A megyei jogú városok körén belül Hódmezővásárhelyen a legalacsonyabb az egy 

adófizetőre jutó adóalapot képző jövedelem: 2011-ben 1.488.950 forint. Ez 

nemcsak a megyei jogú városok átlagos értékétől (1,86 millió forint) marad el 

jelentősen, de a legtöbb, társadalmi-gazdasági mutatóit tekintve hátrányos 

helyzetben levő városétól is (ld. 53. ábra), annak ellenére, hogy a legalacsonyabb 

értékekkel rendelkező városokhoz képest Hódmezővásárhelyen nagyobb 

mértékben, 81,2%-kal nőtt a vizsgált 10 éves intervallumban. 

Látható (ld. 54. ábra), hogy a legtöbb ágazatban a hódmezővásárhelyi jövedelmek 

alacsonyabbak úgy a megyei jogú városok átlagánál, mint az országos átlagnál.  

A városban relatíve nagyon erős mezőgazdaság az egyetlen szektor, amely mind a 

megyei jogú városok, mind pedig az ország azonos szektoránál magasabb 

jövedelmet biztosít. Emellett az építőipar az az ágazat, amely a városban jobban 

fizet, mint az országban. 

Hódmezővásárhelyen 

a legalacsonyabb az 

egy adófizetőre jutó 

adóalapot képző 

jövedelem a többi 

MJV-hez viszonyítva 

A hódmezővásárhelyi 

jövedelmek 

alacsonyabbak a  

MJV-k átlagánál és  

az országos átlagnál is 
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54. ábra: A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete, 2011. A 4 

főnél többet foglalkoztató vállalkozások, létszámhatártól függetlenül a költségvetési 

szervek és a kijelölt nonprofit szervezetek adatai. 

Forrás: KSH 

Hódmezővásárhelyen 2011-ben a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb 

járandóságban részesülők száma 15.091 fő (a lakosság 32,8%-a), ezen belül 

öregségi nyugdíjban 9.473 fő (20,6%) részesült (ld. 55. ábra). 

 

55. ábra: Nyugdíjakban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 

Hódmezővásárhelyen, 2011. 

Forrás: KSH 

Magas a nyugdíjban, 

ellátásban, járadékban 

és egyéb 

járandóságban 

részesülők száma 
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A város gazdasági erejének egyik objektív mérőszáma az önkormányzat helyi adó 

bevételeiből az iparűzési adó értéke, mert az adóalap minden megyei jogú város 

esetében a vállalkozások nettó árbevételének 2%-a (az egyetlen kivétel Kecskemét, 

ahol a Mercedes-gyárral kötött hosszú távú megállapodás eredményeként 2011 

óta már csak 1,6% az adó mértéke). 

 
56. ábra: A helyi önkormányzatok iparűzési adó bevétele, 2006-2011 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

2011-ben a befizetett adó abszolút értéke és egy lakosra vetített értéke alapján is 

Győr és Székesfehérvár a két listavezető megyei jogú város (ld. 56. ábra). 

Hódmezővásárhely abszolút (2011-ben 1,21 mrd Ft) és fajlagos értéke (25.911 

Ft/lakos) egyaránt a vizsgált városok mezőnyének végén található (az egy lakosra 

jutó iparűzési adó mértéke csak Salgótarjánban és a főként lakófunkciójú Érd 

esetében alacsonyabb). 

Az IPA bevétel 

Hódmezővásárhelyen 

alacsony abszolút és 

relatív értelemben is 
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57. ábra: A helyi önkormányzatok egy állandó lakosra jutó iparűzési adó bevétele és annak 

átlaga a MJV-k esetében és Magyarországon, 2006-2011. 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

A Hódmezővásárhelyen fizetett helyi iparűzési adó összegét a 2006-2011 közötti 

intervallumban hullámzás jellemezte, ennek eredményeként a 2011-es érték alig 

50 millióval haladja meg a 2006-os értéket (ld. 58. ábra).  

 
58. ábra. Az egy főre jutó iparűzési adó-bevétel Hódmezővásárhelyen, 2006-2011. Állandó 

népességi adatok. 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

Az IPA bevétel 1,1-1,3 

mrd Ft között mozgott 

2006-2011 között 
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Az egy lakosra jutó helyi iparűzési adó értékét vizsgálva látható, hogy 

Hódmezővásárhely jelentős mértékben elmarad a régió többi városától is (ld. 59. 

ábra). 

 
59. ábra: Egy lakosra jutó helyi iparűzési adó-bevétel a Dél-Alföldi régió megyei jogú 

városaiban, 2006-2011. 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

Az iparűzési adó abszolút nagysága mellett fontos tényező még, hogy az ebből az 

adónemből befolyó bevétel mekkora súlyt képvisel az önkormányzat saját folyó 

bevételeiből.  

 
60. ábra: Megyei jogú városok önkormányzatainak saját folyó bevételei 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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Hódmezővásárhely 36,9%-os értékével ebben a mutatóban is a megyei jogú 

városok mezőnyének utolsó harmadában helyezkedik el, jócskán elmaradva a 60%-

os részarányt is meghaladó Székesfehérvár – Dunaújváros - Győr triótól. A Dél-

alföldi régióban ezzel a város Szegeddel közel azonos arányt ér el, alacsonyabb 

értékkel csak Békéscsaba rendelkezik. Az iparűzési adó alacsony részaránya azért 

probléma, mert ez az a forrástípus, amelyből a saját erős fejlesztések leginkább 

finanszírozhatók. 

A helyi gazdaság állapotáról a helyben beszedett adók közül a tartózkodás után 

fizetendő idegenforgalmi adó is szolgál információval. Ebből a megyei jogú városok 

765 millió forint bevételre tettek szert (ez az országos bevétel 12%-a). A városok 

közül csak Sopronban és Egerben haladta meg az ebből származó bevétel a 100 

millió forintot, de a nagyobb idegenforgalmi vonzerővel rendelkező települések - 

mint Szeged, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs - esetében is csak 50 millió forintot 

meghaladó összegről beszélhetünk (ld. 61. ábra).  

A lista alján 8, egyenként 5 millió forintot el nem érő idegenforgalmi adóbevétellel 

rendelkező város, köztük Hódmezővásárhely (2,7 millió Ft) található. A relatíve kis 

bevételi összegek hatására az abszolút értelemben kis növekedés is jelentős 

mértékű változást eredményezhet. Emiatt a turisztikai szempontból jelenleg 

kisebb, vagy kis jelentőséggel bíró megyei jogú városok között igen nagy 

változásokat figyelhetünk meg: Hódmezővásárhely a vizsgált 5 év alatt 92,9%-os 

növekedést ért el a befolyt összeg tekintetében. 

 

61. ábra: Az idegenforgalmi adó összege és változása a megyei jogú városokban, 2006-

2011. 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

Hódmezővásárhelyen 

az idegenforgalmi 

adóbevétel 

jelentéktelen 
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A KSH 2011-es adatai alapján a Hódmezővásárhelyen működő vállalatokat 

vizsgálva egyértelmű a szolgáltató szektor dominanciája (75%). A megyei jogú 

városok sorában ez az érték a legalacsonyabb, ez ellenben nem a mezőgazdaság és 

az ipar erősségére utal, inkább a szolgáltató szektor relatív gyengeségére.  

 
62. ábra: Működő vállalkozások gazdasági ág szerint, 2011 

Forrás: KSH 

A szolgáltatások magas arányán belül kiemelkedő a 

● kereskedelem és gépjárműjavítás (670 vállalat; 23,4%), 

● szakmai, tudományos, műszaki tevékenységek (372 vállalat; 13,0%), 

● feldolgozóipar (316 vállalat; 11,0%), 

● építőipar (268 vállalat; 9,3%) 

kategóriákba sorolt vállalatok száma – e 4 alszektorban tevékenykedik a 

hódmezővásárhelyi vállalatok 56,7%-a. 

Az ipari vállalatok részaránya 20,9%, melynek döntő részét az építőipar és a 

feldolgozó-ipar teszi ki. A mező- és erdőgazdálkodás súlya (4,3%) az ország 

nagyobb városaival összehasonlítva jelentős. 

A működő vállalatokat 

tekintve egyértelmű a 

szolgáltató szektor 

dominanciája 

Az ipari vállalatok 

részaránya 20,9%, 

ennek döntő részét az 

építőipar és a 

feldolgozó-ipar teszi ki 
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63. ábra: A működő hódmezővásárhelyi vállalatok számának szektoronkénti megoszlása 

2011-ben 

Forrás: KSH 

A városban az egyes vállalati kategóriák részaránya nagyságrendileg megegyezik a 

Dél-alföldi régió másik három megyei jogú városában jellemző értékekkel, néhány 

eltérő tendencia ugyanakkor megfigyelhető. A régióban Hódmezővásárhelyen a 

legmagasabb a  

● mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, 

● feldolgozóipar, 

● építőipar, 

● kereskedelem, gépjárműjavítás, 

● szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, 

● egyéb szolgáltatások 

részaránya, ugyanakkor elmarad minden „riválisától” az alábbi területeken: 

● szállítás, raktározás, 

● információ, kommunikáció, 

● ingatlanügyletek, 

● szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 

● adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 

● oktatás. 
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Hódmezővásárhelyen 6.743 regisztrált vállalkozás van, az ezer lakosra jutó 

vállalkozások száma 146. A Dél-alföldi régió megyei jogú városaival összehasonlítva 

az ezer főre jutó vállalkozások számát megállapítható, hogy lakosságarányosan 

Hódmezővásárhelyen van a legkevesebb vállalkozás. Vásárhelyhez hasonlóan a 

régió minden megyei jogú városára jellemző, hogy a regisztrált vállalkozások száma 

az előző évtized első felétől folyamatosan nőtt. 

  Hódmezővásárhely Szeged Kecskemét Békéscsaba 

  db 
db / 

1000 fő 
db 

db / 1000 
fő 

db 
db / 1000 

fő 
db 

db / 
1000 fő 

2001 4992 102,7 23382 142,8 14801 138,0 8633 128,1 

2005 5244 110,2 24217 148,3 16400 150,7 9153 140,0 

2011 6743 145,9 27002 166,5 19404 174,4 11103 180,5 

29. táblázat: A regisztrált vállalkozások száma a Dél-alföldi régió megyei jogú városaiban 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

Hódmezővásárhelyen – a Dél-alföldi tendenciához némileg hasonlóan – a 

regisztrált vállalkozásoknak csak kevesebb, mint fele a valóban működő vállalkozás 

(2011-ben 2.869 db): ezek ismérve, hogy a vizsgált év folyamán volt bevétele vagy 

foglalkoztatottja. A regisztrált vállalkozások számához viszonyítva a működő 

vállalkozások aránya az előző évtized közepe óta csökken. 

  Hódmezővásárhely Szeged Kecskemét Békéscsaba 

  db 
működő/ 
regisztrált 

db 
működő/ 
regisztrált 

db 
működő/ 
regisztrált 

db 
működő/ 
regisztrált 

2001 2894 58,0% 
1368

4 
58,5% 8555 57,8% 5134 59,5% 

2005 3170 60,5% 
1491

1 
61,6% 9694 59,1% 5298 57,9% 

2011 2869 42,5% 
1449

6 
53,7% 9618 49,6% 4809 43,3% 

30. táblázat: A működő vállalkozások száma a Dél-alföldi régió megyei jogú városaiban 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

Az ezer lakosra jutó 61,8 működő vállalkozással Hódmezővásárhely a megyei jogú 

városok teljes mezőnyének végén található. Mivel a regisztrált szervezetek 

számának alakulása a helyi gazdasági élet szempontjából kevésbé mérvadó, a 

továbbiakban a működő vállalkozásokkal foglalkozunk. 

A régió megyei jogú 

városain belül 

lakosságarányosan 

Hódmezővásárhelyen 

van a legkevesebb 

vállalkozás 

A regisztrált 

vállalkozásoknak 

kevesebb, mint fele 

működő vállalkozás 

Az ezer lakosra jutó 

61,8 működő 

vállalkozással 

Hódmezővásárhely a 

megyei jogú városok 

teljes mezőnyének 

végén található 
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64. ábra: A vállalkozások száma a lakosság arányában a megyei jogú városokban és 

Budapesten, 2011. 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

A működő vállalkozásokat létszám-kategóriák szerint vizsgálva, a 2011-es adatok 

alapján megállapítható, hogy a hódmezővásárhelyi vállalkozások döntő részét a 10 

főnél kevesebbet foglalkoztató mikrovállalkozások teszik ki (94,6%), a 10-49 fős 

kisvállalkozások részaránya pedig 4,3%. 50-249 főt foglalkoztató 

középvállalkozásból 29 db található Hódmezővásárhelyen, míg a 250 főt 

meghaladó létszámmal működő nagyvállalatok száma mindössze 4 db. Ez a 

megoszlás a régió megyei jogú városainak mindegyikében hasonló. 

Létszám-
kategória 

Hódmező-
vásárhely 

Szeged Kecskemét Békéscsaba 

db % db % db % db % 

1-9 fő 2713 94,6% 13874 95,7% 9122 94,8% 4612 95,9% 

10-19 fő 84 2,9% 351 2,4% 288 3,0% 116 2,4% 

20-49 fő 39 1,4% 176 1,2% 122 1,3% 52 1,1% 

50-249 fő 29 1,0% 77 0,5% 70 0,7% 26 0,5% 

250-499 fő 3 0,1% 12 0,1% 8 0,1% 1 0,0% 

500 fő felett 1 0,0% 6 0,0% 8 0,1% 2 0,0% 

Összesen 2869 100% 14496 100% 9618 100% 4809 100% 

31. táblázat: A működő vállalkozások megoszlása létszám-kategóriánként a Dél-alföldi 

régió megyei jogú városaiban, 2011. 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

A hódmezővásárhelyi 

vállalkozások 94,6%-a 

mikrovállalkozás, 

4,3%-a kisvállakozás  
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A vállalatméret-kategóriák lakosságarányos értékeit vizsgálva meg kell jegyezzük, 

hogy a tízezer főre jutó kisvállalkozások száma (33,4 db/tízezer fő) 

Hódmezővásárhelyen a megyei jogú városok rangsorának középmezőnyében 

található, míg a középvállalkozások aránya (5,9 db/tízezer fő) magasabb a vizsgált 

városok átlagos értékénél. Alacsony viszont a nagyvállalatok aránya. 

 
65. ábra: A vállalkozások száma a lakosság arányában a megyei jogú városokban, 

méretkategóriánként, 2011. 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

Fontos mutatója egy település gazdaságának a jellemzően tőkeerős, jogi 

személyiségű társas vállalkozások száma és aránya. Hódmezővásárhelyen egy 

lakosra 24,7 ilyen vállalkozás jutott 2011-ben (ld. 66. ábra). Ez a vizsgált városok 

átlagos 40,9 db értékétől jelentősen elmarad. 

A középvállalkozások 

aránya magasabb a 

megyei jogú városok 

átlagos értékénél 

A jogi személyiségű 

társas vállalkozások 

száma és aránya 

alacsony 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Gazdasági Program 

2014-2019 
 

TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HELYZET  101 

 

66. ábra: A jogi személyiségű társas vállalkozások aránya a megyei jogú városok állandó 

népességén belül, 2011. 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

A külföldi tőke jelentőségét országos összehasonlításban vizsgálva látható, hogy a 

Hódmezővásárhelyen működő 38 db külföldi érdekeltségű vállalkozás abszolút 

számban az egyik legalacsonyabb érték a megyei jogú városok között. A működő 

vállalkozások arányában vizsgálva Hódmezővásárhely kedvezőbb helyezését 

láthatjuk: az 1,3%-os részarány magasabb többek között Debrecen értékénél is. 

 
67. ábra: A külföldi érdekeltségű vállalkozások aránya az összes működő vállalkozáshoz 

viszonyítva a megyei jogú városokban, 2011 

Forrás: KSH 

Mindössze 38 külföldi 

érdekeltségű 

vállalkozás működik a 

városban 
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Megjegyzendő továbbá, hogy a külföldi érdekeltségű vállalkozások átlagos saját 

tőkéje (599 millió forint) az országos átlaggal (587 millió forint) közel azonos volt 

2011-ben, amivel Hódmezővásárhely több nyugat-dunántúli várost is megelőz. 

 
68. ábra: Az egy külföldi vállalkozásra jutó saját tőke a megyei jogú városokban, 2011. 

Forrás: KSH 

 

 

A külföldi érdekeltségű 

vállalkozások átlagos 

saját tőkéje az 

országos átlagnak felel 

meg  
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A gazdasági program készítésének szükségességét (és jogszabályi hátterét) a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § írja 

elő.  

2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §:  

(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 

fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. 

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 

célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel 

összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 

figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 

színvonalának javítását szolgálják. 

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 

összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, 

színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő 

hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző 

ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését 

követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni 

vagy módosítani. 

Az Önkormányzat tevékenységét alapvetően meghatározó törvény 13. § (1) pontja 

tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok felsorolását. 

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a 

közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás 

biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 

parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló 

közintézmény elnevezése; 
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4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának 

biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség 

helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és 

rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének 

biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi 

közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos 

feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott 

termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi 

árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás; 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek 

minősül. 

A gazdasági program célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 116. § (3) és (4) szerint „meghatározni mindazokat a 

célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési 

lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági 

adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó 

feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, 

fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - 

tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának 

javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.” 
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„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.” 

 

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 város lakosságának csökkenési üteme enyhül. Ennek kettős oka 

van: egyrészt a város gazdasága jobban teljesít, és a fejlődő gazdaság több és jobb 

munkahelyeket biztosít a város lakosságának, másrészt a város (az általa nyújtott 

környezetnek és magas színvonalú városi szolgáltatásainak köszönhetően) 

felértékelődik lakóhelyként.  

A város gazdaságának fejlődése nagymértékben köszönhető annak, hogy a város 

vezetése továbbra is innovatív válaszokat ad a társadalmi-gazdasági kihívásokra: az 

európai együttműködések során megismert városfejlesztési módszertanokat 

alkalmazva a város mintaértékű gazdaságfejlesztési programot indított el. A város 

sikeresen szólítja meg és vonja be a város gazdaságának 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 nemzeti és a szegedi gazdaság 

lendületes fejlődésnek indul, ebbe pedig Hódmezővásárhely is sikeresen be tud 

kapcsolódni.  

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 
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támaszkodó, a kutatási eredményeket hasznosító gazdaságok és vállalatok 

versenyképessége növekedik.  

Erősödik a turizmus, mint gazdasági ág, mely 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 desztináció-

menedzsment szervezet szervezi.  

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 növelésére 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 

lakáspolitikáját összekapcsolja az épített örökség védelmével.  

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 egyéb területeken is érvényesülő anti-szegregációs programok 

következtében a lakosság minden rétege profitál a város fejlődéséből: a 

kreativitásra és a helyi kultúrára építő, közel egyforma minőségű oktatásban 

részesülő, 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 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 

A turizmus erősödése, 

„A kultúra városa” 

Mennyiségi növekedés 

helyett minőségi 

növekedés 

Kiemelkedő 

életminőséget nyújtó 

szolgáltatások 

Anti-szegregációs 

programok 

A természeti és táji 

adottságok 

felértékelődnek 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Gazdasági Program 

2014-2019 
 

SZAKTERÜLETENKÉNT MEGHATÁROZOTT PROGRAMOK  107 

„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. 

 

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 fél-periférikus 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. A Makóval 

összefüggő geo-pozíció (városhármas) inkább szimbolikus, távlati perspektívát 

ígérő. A tágabb régiós, euro-régiós 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 
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színvonalat; ez jelenleg nem mondható el a többi közlekedési ágazatról (vasúti, légi 

közlekedés, folyami hajózás).  

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 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 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 munkaerő-piaci mozgást. Ebbe a perspektivikus-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. 

 

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: 

Egyre hangsúlyosabb 

szerep az országos 

területfejlesztési 

dokumentumokban 

A nagy európai 

közlekedési 

folyosókhoz való 

kapcsolódás 

A közlekedésfejlesztési 

célok megvalósítása 

kiteljesítheti a 

gazdasági kapcsolatok 

fejlődését 

A város valóságos és 

teljes értékű társ-
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● a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontú fenntartható fejlődés 

előmozdításának elve, 

● 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 city) és a „lassú”(slow city) város 

elveinek érvényesülését, 

● 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, 

● fontos, hogy a várost minden egyes polgára „használni” tudja, azaz a 

város törekedjen arra, hogy az ezelőtt álló esetleges fizikai, társadalmi - 

gazdasági okokat megszüntesse, illetve új fejlesztések megvalósítása 

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.) 
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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. 

 

Hódmezővásárhely lakosságának az 1980-as években indult csökkenése az elmúlt 

években is folytatódott: a város lakossága mintegy 15,5%-al csökkent az 1980-as 

népszámlálás óta. Ennek eredményeként a városnak át kellett gondolnia a helyi 

lakosságnak nyújtott közszolgáltatásokat, hiszen a népességcsökkenés miatt 

kevesebb intézmény szükséges, ugyanakkor ezen intézmények fejlesztése 

elengedhetetlen a kor követelményeinek megfelelő szolgáltatási színvonal elérése 

érdekében. Emellett nyilvánvalóvá vált, hogy a komplex problémákat nem lehet 

pontszerű beavatkozásokkal megoldani, így a város számos területen 

kezdeményezett olyan komplex programokat, amelyek egy-egy terület problémáit 

több ponton is kezeli. Ilyen komplex programnak minősíthető egyrészt a 

hódmezővásárhelyi integrált oktatás, illetve a példaértékű Egészséges Vásárhely 

Program, az országos szintre emelt mindennapos testmozgás és a Minden Nap 

Kultúra! Program. Természetesen ezen programok folytatása a város egyik kiemelt 

célja. 

A lakosság csökkenését a természetes szaporulat alakulása önmagában nem fogja 

tudni megállítani, mérsékelni: a lakosságcsökkenés ütemének enyhülése, vagy a 

folyamat megfordítása csak akkor lehetséges, ha a város vándorlási mérlege 

pozitív. Ennek érdekében Hódmezővásárhelynek olyan jövőképet kell 

megfogalmaznia és olyan arculatot kialakítania, amely vonzó lakhellyé teszi az 

országon belül, vagy akár a határon túli, Magyarországra települni kívánó 

magyarok szemében. Továbbá elengedhetetlen, hogy a város gazdasága jelentős 

mértékben növekedjen és minőségi, magas presztízsű munkahelyeket teremtsen. 

 

A város gazdasága a rendszerváltást követően átalakult, a régi nagy állami 

vállalatok helyén jellemzően több kisebb-nagyobb vállalkozás jött létre. Ez 

szerencsés abból a szempontból, hogy a városban meglévő szaktudás és ipari 

kultúra nem veszett el, de a munkahelyek száma csökkent. Sajnálatos módon a 

Minőségi fejlesztés, 

komplex válaszok 

Vonzó lakhely, 

növekedő gazdaság 

Külső tőke vonzása 
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városban nem valósult meg olyan nagyobb külföldi zöldmezős beruházás, amely új 

tevékenységeket honosított volna meg a városban és jelentős számú munkahelyet 

teremtett volna. A város sokáig problémás megközelíthetősége már a múlté, így 

egy nagyobb foglalkoztatónak a városba csábítása (illetve ennek feltételeinek 

megteremtése) stratégiai cél.  

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 alkalmazása szükséges, mint például a már említett 

integrált oktatás kialakítása, illetve az EVP esetében alkalmazott a város.  

A gazdaság fejlesztése során dilemmaként fogalmazódhat meg az, hogy a város a 

vállalatok növekedését vagy a foglalkoztatási hatásukat erősítse, hiszen e két cél 

nem feltétlenül jár együtt, bár egymást erősítik és a város mindkét hatásból 

profitál. 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 kerámiaipar, a 

textilipar és a gépgyártás (különösen a precíziós műszergyártás, az orvosi 

műszergyártás, és az alumínium feldolgozás). Hódmezővásárhelynek a megyei jogú 

városok közt mindenképpen sajátságosnak mondható gazdasági szerkezetéből 

fakadóan azonban a mezőgazdaság is jelentős figyelmet érdemel, valamint 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 elv a gazdaság fejlesztése során, 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, ám az adott ágazat sajátosságait feltáró és messzemenően figyelembe 

vevő, testre szabott fejlesztési program megvalósítására kiváló példa a CeRamiCa 

projektben való részvétel során a kerámia ágazat alapos elemzésére, valamint a 

partnerek közötti intenzív tapasztalatcserére és a jó gyakorlatok megosztására 
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épített komplex fejlesztési csomag. Ennek része – többek között - az új termékek 

kifejlesztése, új piacok megnyitása az érintett kézművesek és vállalkozások 

számára; a hatékony marketing- és képzési eszközök kifejlesztése, új munkahelyek 

és vállalkozások megteremtése érdekében. 

 

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. 

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, 

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). 

 

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: 
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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.  

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 ún. 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 kullancsmentesítése. 

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, vagy 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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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. 

Energiahatékonysági 

beruházások 

folytatása 

A klímaváltozás 

hatásainak mérséklése 

A globális kihívás 

egyben gazdasági 

lehetőség is 
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Stratégiai cél a Gazdagodó Vásárhely, azaz a helyi vállalkozások növekedése, a 

versenyképességük növelése, és a fenntartható gazdasági struktúra kialakítása. Az 

ezt szolgáló részcélok: 

A város gazdagodásának, a vállalkozások versenyképességének növekedésének 

elengedhetetlen feltételei: 

● A VÁROSBAN MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK TERMÉKEI/SZOLGÁLTATÁSAI IRÁNTI KÜLSŐ 

KERESLET NÖVELÉSE, azaz a város hatékony pozícionálása, a nyitott, 

expanzív üzleti kultúra támogatása, a helyi vállalkozások támogatása 

abban, hogy a hazai és külső piacokon minél hatékonyabban tudjanak 

megjelenni. 
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● A VÁROSBAN MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK TERMÉKEI/SZOLGÁLTATÁSAI IRÁNTI BELSŐ 

KERESLET NÖVELÉSE, azaz a belső gazdasági kapcsolatok erősítése (például 

klaszteresedés, helyi vállalkozói láncok, rövid ellátási láncok kialakítása), 

olyan akciók szervezése, amelyek tudatosítják a fogyasztókban a belső 

gazdasági kapcsolatok kialakításának fontosságát (pl. „Vedd a helyi 

terméket” akciók).  

● A KORMÁNYZATI/ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSZTÖNZŐ HATÁSÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSE: 

a kormányzati, illetve önkormányzati kiadások meghatározóak a 

gazdaság teljesítőképességének alakulását illetően; egyes szektorok 

növekedése pedig kiemelten függ a kormányzati és önkormányzati 

fejlesztések mértékétől. Hódmezővásárhely szempontjából kritikus 

kérdés, hogy az országos fejlesztésekbe hogyan tudnak a helyi 

vállalkozások bekapcsolódni. Ugyancsak meg kell vizsgálni azt, hogy a 

közbeszerzési eljárások alkalmazása során a város milyen módon tudja a 

leghatékonyabban érvényesíteni azt az elvet, hogy a helyi cégek 

sikeresen vehessenek részt a helyi tendereken. 

A vállalkozások versenyképességének növelése során differenciált, a vállalkozások 

jellegétől függően specifikus célokat kell megfogalmazni:  

● A meglévő vállalkozások versenyképességének javítása, ennek részeként 

a gondos és előrelátó várostervezésen alapuló, megfelelő számú, 

nagyságú és infrastruktúrájú ingatlanok biztosítása, a várostervek és a 

piaci környezetet érintő szabályozás (például az adópolitika) 

összehangolása a gazdaság versenyképességi és a növekedési céljainak 

összehangolása, továbbá használható üzleti információk és tanácsadás 

nyújtása a vállalkozások számára. A városnak megkülönböztetett 

figyelmet kell fordítania az induló, illetve a mikro- és kis vállalkozások 

támogatására is. Ennek érdekében a fentieken túl fontos cél a vállalkozói 

kultúra támogatása, a minőségi közterületek, közösségi terek kialakítása, 

inkubációs szolgáltatások, illetve megfelelő ingatlanok biztosítása, 

tanácsadás, illetve specifikus finanszírozási konstrukciók kidolgozásának 

ösztönzése. 

● A város kiemelt célja a külső befektetések vonzásával új gazdasági 

tevékenységek meghonosítása a városban, ezáltal beszállítói 

lehetőségeket teremteni a vállalkozásoknak és új munkahelyeket 

teremteni. Ennek érdekében a városnak célja az megfelelő befektetés-

ösztönzési stratégia kidolgozása, marketing tevékenység folytatása, 

üzletbarát környezet kialakítása, a gondos és előrelátó várostervezésen 

alapuló, megfelelő számú, nagyságú és infrastruktúrájú ingatlanok, 
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valamint az e célt támogató városi szabályozás (például az adópolitika) 

kialakítása.  

A város a fenti célok érdekében a következő beavatkozásokat tervezi: 

● Az Ipari Park fejlesztésének II. üteme, ehhez kapcsolódóan a terület 

teljes körű infrastruktúra fejlesztése, vonalas infrastruktúra kiépítése, 

közművesítés, továbbá a fejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás 

● Az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas 

infrastruktúrák fejlesztése, beleértve a barnamezős területek gazdasági 

célú rehabilitációját; 

● Vidéki gazdaság üzlet infrastrukturális hátterének támogatása: helyi 

termékek feldolgozásának, értékesítési csatornáinak infrastrukturális 

támogatása, a rövid ellátási láncokhoz (REL) kapcsolódó logisztikai 

fejlesztések, helyi termék/márka kialakítása, termelői piac kialakítása; 

● Önkormányzatok és vállalkozásaik kisléptékű élelmiszer-

feldolgozásához, termék-előállításhoz kötődő fejlesztéseinek 

támogatása (kiemelten: közétkeztetési feladatok); 

● KKV‐k munkahelyteremtő és –megtartó beruházásainak támogatása; 

● Vállalkozások foglalkoztatási célhoz kötődő eszköz-, infrastrukturális és 

szolgáltatásfejlesztései, marketing tevékenységeinek támogatása; 

● Foglalkoztatás‐bővítési célú turisztikai szolgáltatásfejlesztés; 

● Megyei szintű befektetés- és beruházás ösztönzési program, megyei 

szintű befektetés-ösztönzési szervezeti háttér kiépítése, ezek 

szolgáltatásainak (marketingtámogatás, beszállítói rendszer kiépítése, 

telephely, klaszter) támogatása; 

● A munkahelyteremtés ösztönzését szolgáló nem fejlesztési típusú 

támogatási tevékenységek; 

● Gazdaságfejlesztési mintaprojektek indítása, generálása: integráló 

szerep felvállalása a gazdaság szereplői között, a főiskola bevonásának 

ösztönzése (kutatási programok, oktatási programok); 

● A kultúra-fejlesztés és a turizmusfejlesztés összekapcsolása, desztináció-

menedzsment szervezet kialakításának támogatása, részvétel a 

szervezetben; termékfejlesztés – kultúrára építve; marketing; magánerő 

mobilizálása. 

 

A város gazdaságának fejlődése önmagában nem teremti meg a kiegyensúlyozott 

gazdasági fejlődést, amennyiben az nem párosul a helyi munkaerőpiac pro-aktív, 

rugalmas menedzsmentjével. A növekvő gazdaságban létrejövő munkahelyek által 

teremtett lehetőséget a város akkor tudja kiaknázni, ha a város céljai között 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Gazdasági Program 

2014-2019 
 

SZAKTERÜLETENKÉNT MEGHATÁROZOTT PROGRAMOK  118 

szerepel a minőségi munkahelyek kialakítása, a munkaerő mobilitásának 

biztosítása és a gazdaság által igényelt képzettséggel és készségekkel rendelkező 

munkaerő rendelkezésre bocsátása.  

A városban teremtett munkahelyekben való növekedés akkor járul hozzá 

érzékelhetően a város fejlődéséhez, amennyiben azok előrelépést jelentenek a 

keresetek színvonala, a képzettség szintje, az alkalmazás biztonsága, a karrier-

lehetőségek és a munkahelyi körülmények javulása tekintetében is. Fontos, hogy a 

város ösztönözze a városban működő vagy ott megtelepülő vállalkozásokat a 

munkahelyek minőségének javításában is.  

A munkaerő-piaci mobilitás fokozása fontos tényezője a város gazdasági 

növekedésének: a vállalkozások nem lehetnek sikeresek, ha a humán erőforrás 

nem képes rugalmasan alkalmazkodni a strukturális változásokhoz. Fontos, hogy a 

város és a vállalkozások megkönnyítsék a régi/új munkahelyekhez való hozzáférést, 

hogy a foglalkoztatás-bővítési (vagy éppen leépítési) akciók jól menedzseltek 

legyenek, és az új munkaerő alkalmazása minél kevesebb akadályba ütközzön.  

A helyi vállalkozások által igényelt munkaerő biztosítása a városnak elsőrendű 

érdeke annak érdekében, hogy a munkahelyteremtés és a helyi lakosok 

hozzáférése egyensúlyban legyen.  

Ezért a városnak célja: 

● A munkahelyi feltételek fejlesztése infrastrukturális beruházások, a 

humán erőforrás képzése, vagy egyéb szolgáltatások nyújtása révén.  

● Pro-aktív, rugalmas munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a 

vállalkozások és a munkavállalók részére (információnyújtás, 

tanácsadás, karriertervezés) 

● Rugalmas, a helyi igényeken alapuló, képzési programok lebonyolítása a 

vállalkozások, a munkaerő-piaci intézmények és a munkavállalók 

bevonásával.  

● A helyi vállalkozások és a helyi képzési intézmények együttműködésének 

ösztönzése, közös programjai és támogatása annak érdekében, hogy a 

vállalati igények beépüljenek a helyi oktatásba és a végzettek a helyi 

vállalatoknál találjanak munkát.  

● A város hatékony pozícionálása, a nyitott, expanzív üzleti kultúra 

támogatása, a helyi vállalkozások támogatása abban, hogy a hazai és 

külső piacokon minél hatékonyabban tudjanak megjelenni. 
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Hódmezővásárhely kiemelt célként kezeli annak elősegítését, hogy a legalább 

érettségivel, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezők – a régió megyei jogú 

városainál és az országos átlagnál jelenleg kedvezőtlenebb – aránya emelkedjen és 

az itt élők a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudással és kompetenciákkal 

rendelkezzenek. A város az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett annak 

elősegítése érdekében, hogy megfelelő színvonalú, és a lakosság minél szélesebb 

rétegei számára elérhető oktatási rendszert működtessen. A következő időszakban 

fontos szerepet kap az esélyegyenlőség területén elért eredmények fenntartása és 

továbbfejlesztése mind az óvodai nevelés, mind pedig az általános iskolai és a 

középiskolai oktatás területén. A demográfiai folyamatokat figyelembe véve 

kapacitásbővítés nem szükséges, a megfelelő színvonalú neveléshez és oktatáshoz 

kapcsolódó beruházások – intézmények korszerűsítése, rekonstrukciója, 

eszközállomány bővítése, illetve cseréje – azonban igen.  

A hosszú távú cél elérése érdekében a város az alábbi célokat fogalmazza meg: 

● Óvodák általános, illetve energetikai korszerűsítése, az Észak utcai és a 

Pálffy utcai Óvodák épületének felújítása; szükséges eszközök 

beszerzése 

● Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium és Étterem teljes rekonstrukciója 

● Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény 

teljeskörű felújítása, részleges akadálymentesítése 

● Általános iskolai végzettséget megszerzők számának növelése, beleértve 

annak lehetővé tételét, hogy az általános iskolai végzettség 

felnőttképzés keretében is megszerezhető legyen 

● Kompetencia-alapú képzés 

● Lemorzsolódás mértékének csökkentése a középiskolákban 

● A szakképzés munkaerő-piaci igényekhez történő alkalmazkodásának 

elősegítése, a szakképzéshez szükséges oktatási infrastruktúra 

korszerűsítése, bővítése 

● Hajnal Tanodához tartozó udvar felújítása, a Tanoda szakmai 

programjának folytatása 

● Integrációt elősegítő pedagógiai programok folytatása, kiszélesítése 

● A halmozottan hátrányos helyzetet meghatározó jogszabályi változás 

figyelembevétele az esélyegyenlőségre vonatkozó programok kapcsán 
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Hódmezővásárhely az előző IVS-ben megfogalmazott módon nagy hangsúlyt 

fektetett arra, hogy a lakosság számára az egészségügyi ellátórendszer minél 

szélesebb körben váljon hozzáférhetővé és a népesség egészségi állapota javuljon. 

A város idejekorán felismerte azt a kihívást, hogy az öregedő és fogyó 

társadalmakban egyre nehezebb az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát és 

finanszírozhatóságát biztosítani, ezért az egészségügyi ellátás egyre jobban 

eltolódik a prevenció és az öngondoskodás irányába. A város vezetése ennek 

figyelembevételével dolgozta ki az Egészséges Vásárhely Programot, amelynek 

keretében népegészségügyi és preventív szolgáltatásokat nyújthat a helyi lakosság 

részére. A program hosszú távú célja, hogy javuljon a vásárhelyi lakosság 

egészségben eltöltött életéveinek száma, és ezáltal életük minősége.  

Az egészségügyi ellátás korszerűsítése a jelenlegi tervezési ciklus kiemelt feladata. 

Ehhez szükséges egyrészt az infrastruktúra további fejlesztése (Csongrád Megyei 

Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó hódmezővásárhelyi 

tagkórháznak tömbkórházzá alakítása; eszközparkjának korszerűsítése és 

bővítése), a különböző prevenciós célú akciók megtervezése, szervezetfejlesztés, a 

humánerőforrás fejlesztése, valamint a szemléletformáló akciók folytatása. 

A város egyik meghatározó beruházása a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó 

Központ Hódmezővásárhely – Makó hódmezővásárhelyi tagkórháznak 

tömbkórházzá alakítása, mely mind szakmai, mind gazdaságossági szempontból 

kedvezőbb a jelenlegi pavilonos struktúránál. Szintén ezen a helyszínen valósul 

meg az elkülönült és korszerű járóbeteg-ellátás kialakítása, mely már a 2008-2013-

as időszakra vonatkozó Integrált Városfejlesztési Stratégiában is célként szerepelt.  

A prevenciós programok elősegítik a lakosság egészségi állapotának és 

életminőségének javítását, különös tekintettel azokra a betegségekre, melyek az 

ország más területeihez hasonlóan itt is a vezető halálozási okok közé tartoznak. 

Szerepük emellett azért is fontos, mert a betegségek megelőzésével, illetve korai 

kiszűrésével jelentősen csökkenthetőek az egészségügyi ellátórendszerre 

nehezedő költségek és növelhető a munkával töltött idő aránya. 

Ugyancsak az Egészséges Vásárhely cél része a mindennapos testnevelés és 

mindennapos testmozgás ösztönzése. Ez a cél magában foglalja úgy az óvodai, 

iskolai sportolási lehetőségek kialakítását, mint a meglévő sportlétesítmények (pl. 

Városi Stadion) megújítását. 

A hosszú távú cél elérése érdekében a város az alábbi célokat fogalmazza meg: 

● A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – 

Makó hódmezővásárhelyi tagkórházában a pavilonos szerkezet 

megszüntetése, tömbkórház kialakítása, valamint szakmai és gazdasági 

szempontból optimális működési struktúrájának kialakítása 
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● A CSMEK Kakasszéken működő Reumatológiai és mozgásszervi 

osztályának gépészeti felújítása, elektromos rendszerének 

korszerűsítése; 

● Elkülönített járóbeteg-ellátás infrastruktúrájának kialakítása 

● Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők felújítása 

● Az egészségügyi ellátók és ellátórendszerek közötti információcsere 

fejlesztése 

● Hospice ellátás kialakítása 

● EVP kiszélesítése 

● Városi Stadion fejlesztése 

 

Hódmezővásárhely hagyományosan nagy figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, 

leszakadó rétegekhez tartozó lakóinak támogatására. A széles intézményi 

együttműködéssel megvalósuló tevékenységek célja az idősek méltó ellátása, a 

fogyatékkal élők esélyegyenlőségének elősegítése és családjuk támogatása, a 

gyermekek és a családok védelme, valamint a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásának elősegítése. A Szolidáris Vásárhely koncepciójához illeszkedik az 

oktatási esélyegyenlőség is, mivel azonban a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek, tanulók iskolai sikeressége az egész város általános 

képzettségi szintjének emelkedéséhez járul hozzá, a Képzett Vásárhely cél 

részeként került megjelölésre. 

 

A Koncepcióban foglaltak szerint hosszú távú cél, hogy vásárhelyi léptékű, 

ugyanakkor nagyvárosi minőséget hordozó, multikulturális‐kreatív környezet 

alakuljon ki, amely képes az innovatív társadalmi rétegek számára megfelelően 

inspiráló atmoszférát, térbeli- és szervezeti keretet nyújtani. Ilyen célok például a 

közép- és felsőoktatáshoz kapcsolódó, a művésztelepekre és alkotóházakra épülő 

időszaki és állandó jellegű programok/táborok/kurzusok, saját városi színházi 

társulat megteremtése, különböző fesztiválok, kulturális rendezvények szervezése.  

Vásárhely régóta pozícionálja magát „a kultúra városaként”, és a 2009-ben készült 

IVS-ben is a város egyik kiemelt tematikus céljaként fogalmazta meg azt, hogy az 

országos, illetve regionális kulturális és térségi közművelődési központi funkciót 

erősítse a művészeti (kiemelten a kerámia-, szobrászművészet és festészeti) 

hagyományokra építve. 

A hosszú távú cél elérése érdekében a város az alábbi célokat fogalmazza meg: 

● A Tornyai János Kulturális Város-rehabilitáció Programjának folytatása a 

program keretében megfogalmazott, de elmaradt fejlesztések 
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megvalósításával, illetve a Minden Nap Kultúra! Program folytatása 

annak érdekében, hogy a kulturális és közösségi intézmények 

bekapcsolódjanak a város életébe. 

● A város kulturális kínálatának fejlesztése az egyes elemek, illetve azok 

rendszerré fejlesztése és a vásárhelyi kultúra marketingje révén. 

Hódmezővásárhely turisztikai kínálatának egyik fő attrakciója lehet a 

vásárhelyi kultúra, ezért a kulturális intézmények nemzeti szinten 

láthatóvá tétele, a már ma is országos jelentőségű képzőművészeti 

rendezvények nagy kulturális rendezvényekké fejlesztése, valamint a 

turisztikai desztináció menedzsment szervezetével való együttműködése 

szükséges. 

● Országos jelentőségű kerámiaművészeti kulturális és oktatási központ 

kialakítása. A város kiemelkedően értékes, az őskortól napjainkig ismert 

és elismert kerámiakultúrájára alapozva jött létre a Wartha Vince 

Kerámiaművészeti Alapítvány. Az intézmény továbbfejlesztése, ezáltal 

egy országos jelentőségű kerámiaművészeti kulturális és oktatási 

központ kialakítása indokolt és megfelelő intézményi lehetőséget 

biztosít a város kerámia hagyományainak őrzésére.  

● Kerámia-program – hagyományos mesterségek fejlesztése: az európai 

partnerek tapasztalatainak segítségével és támogatásával közép-európai 

kisugárzású kerámia központ és klaszter kialakítása a városban. A 

klaszter legfontosabb szereplői: művészek, kerámia-művészek, 

kapcsolódó kis- és nagyvállalatok, főiskola, térségi TDM szervezet. 

 

Hódmezővásárhely harmadik stratégiai célja a környezet megóvása és fejlesztése a 

város adottságainak figyelembevételével és a 21. század globális kihívásainak 

megfelelően. Kiemelten fontos ezért, hogy a városban és térségében tervezett 

beavatkozások és fejlesztések összehangoltan, integrált módon, egymást erősítő 

hatásukat kihasználva történjenek annak érdekében, hogy a környezeti minőség, a 

komplexitás, a takarékosság és közös felelősség legyenek a jövő 

városfejlesztésének meghatározó tényezői. 

 

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 
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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. A város számára reális cél a 

„klímabarát város” szemlélet és módszertan meghonosítása, majd komplex, 

integrált klímabarát programok kidolgozása és beindítása. Ezért a városnak fontos, 

hogy a rendelkezésére álló valamennyi eszközét e cél érdekében hangolja össze. 

Ennek érdekében a város az alábbi célokat fogalmazza meg: 

● A TERÜLETI TARTALÉKOK INTENZÍV HASZNOSÍTÁSA: A városszerkezetet érintő 

fejlesztések terén a város a mennyiségi szemlélet helyett a minőségi 

javulást eredményező, intenzív erőforrás hasznosításra törekszik, azaz a 

további területek bevonása helyett átminősítéssel, vagy funkciócserével 

történő fejlesztéseket valósít meg. A beépítésre szánt területek további 

bővítését radikálisan mérsékeli, a termőföld, illetve a közparkok, ligetek, 

erdők, temetők védelmének előtérbe helyezésével a város a területi 

tartalékait hasznosítja intenzíven.  

● ZÖLD–GYŰRŰ MEGVALÓSÍTÁSA: Az erdőfoltok, és a külterületi utak menti 

fásítások, facsoportok egységes ökológiai rendszerbe szervezésével a 

központi belterületet övező „zöld–gyűrűt” megvalósítása, ezzel 

párhuzamosan a beépített területeket a Tiszával és holt-ágaival 

összekötő, lehetőleg felület-folytonos erdő, erdősáv kialakításával a 

város tüdejének biztosítása, ezen területek kullancsmentesítése. 

● VÁROSRÉSZEK ÉRTÉKNÖVELŐ REHABILITÁCIÓJA: A város folytatja a 

belterületeken a városrészek értéknövelő rehabilitációját, minőségi 

zöldterületeket, közparkokat alakít ki, ösztönzi a környezetbarát 

fejlesztéseket és törekszik a városközponti területeken a forgalmi 

tehermentesítés differenciált bővítésére.  

● A VÁROS BIZTONSÁGOS ELLÁTÁSA: A külterületeken (és belterületeken 

egyaránt) a város fejleszti azon vonalas infrastruktúrákat, amelyek a 

város biztonságos ellátását, valamint a külterületek megfelelő védelmét 

biztosítják (csapadékvíz-elvezetés, főgyűjtő csatornák, belvízelvezetés, 

belvíztározó, külterületi utak, kerékpárutak, külterületi öntözőcsatornák 

felújítása, fejlesztése, korszerűsítése). 

● ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE: A város folytatja az energiahatékonysági 

beruházásokat mind a közszolgáltatások terén (pl. közvilágítás 

korszerűsítés, a termálenergia felhasználásának további kiterjesztése, 

önkormányzati intézmények értéknövelő és energiatakarékos 
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felújításai), mind a lakótelepek és lakóingatlanok energiahatékonyságát 

javító fejlesztéseknél (pl. a megújuló energiák támogatásával).  

● KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉNI KÖZLEKEDÉS ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE: 

Hódmezővásárhely folytatja a közösségi és egyéni közlekedés környezet- 

és energiatudatos összehangolt, differenciált fejlesztését. A 

tömegközlekedés fejlesztésével korszerű, környezetbarát közlekedési 

kapcsolatot épít ki Szegeddel (tram-train) és folytatja az utak és 

kerékpárutak felújítását belterületen és külterületen egyaránt, illetve 

megvalósítja azon beruházásokat, amelyek ösztönzik a kerékpározás 

közlekedést a tömegközlekedés kiegészítéseként (pl. kerékpártárolók az 

iskolák mellett, B+R a tram-train megállóhelyeihez kapcsolódóan) és 

csökkentik a közlekedés szereplői közötti konfliktusokat. 

● MEGÚJULÓ ENERGIA RÉSZESEDÉSÉNEK NÖVELÉSE: Szélesíti a megújuló 

(különösen a geotermikus energia és napenergia) használatát, bővítve a 

város termálenergia kapacitását és a városi intézményeket, 

vállalkozásokat, háztartásokat ellátó hálózatát. 

● SZÉLESKÖRŰ KÖRNYEZETI SZEMLÉLETFORMÁLÓ AKCIÓK LEBONYOLÍTÁSA, amelyek 

révén a környezettudatosság, klímatudatosság és a közlekedésbiztonság 

a város polgárainak mindennapi tevékenységeit befolyásolni tudja. A 

szemléletformáló akciók akár demonstrációs célú infrastrukturális 

fejlesztéseket is szükségesé tehetnek (pl. megújuló energiaforrások - 

mint a geotermikus és napenergia - hasznosítását bemutató 

demonstrációs épületek, vezetéstechnikai centrum). 

 

Az elmúlt két-három évtizedben – a lakótelepi programok befejeződését követően 

és a népességszám csökkenésével párhuzamosan– az építési igények a családi 

házak irányába tolódtak. Ezt a folyamatot állította meg a 2008-tól begyűrűző 

globális gazdasági válság, amely hatására a kiköltözések és a családi házak 

építésének volumene visszaesett. A Koncepció alapján távlatosan azzal kell 

számolni, hogy a lakásigények nagyobb részét a város belső, hagyományos 

lakóterületein, vagyis új építési területek kijelölése nélkül, a meglévő üres 

ingatlanok felhasználásával, azok szükség szerinti felújításával és korszerűsítésével 

lehet kielégíteni: a két kishomoki városrészben közel ezer lakás megépítésére van 

lehetőség, és további mintegy ezer új lakást lehetne építeni a természetes avulás 

és az övezeti előírások szerinti lakás és szintszám-növekedés kihasználásával. 

Ezáltal 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.  
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Ugyanakkor a város felbecsülhetetlen építészeti értéke, a téglaépítészet 

tömegesen fennmaradt, ám egyre inkább pusztul; az ismert középültek mellett 

szép számban és látványos variációs 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. Drámai ütemben és mértékben romló állaguk mielőbbi 

beavatkozásra vár.  

● „Vásárhely, a tégla városa” komplex program kidolgozása: A város a fenti 

két cél együttes kezelése érdekében összehangolt, átfogó téglaépítészei 

örökség megőrzését célzó program – várospolitikai, városfejlesztési, 

ipartelepítési, pénzügyi, foglalkoztatási és szervezeti oldalról is 

megalapozott – felmérést és akciótervet tervez kidolgozni 

önkormányzati koordináció alatt, széleskörű közösségi részvétel mellett. 

Ennek a komplex programnak része kell legyen az ingatlanok felmérése, 

a hasonló problémákkal küszködő városok tapasztalatának, jó 

gyakorlatainak megismerése, egy városi szintű stratégia 

megfogalmazása az épületek védelmének érdekében és konkrét 

akcióterv, ingatlangazdálkodási stratégia kidolgozása és a megfelelő 

szervezeti struktúra kialakítása a megújulási folyamat menedzselt 

levezénylése érdekében. A programot a téglaépítészet értékeire 

koncentrálva célszerű megfogalmazni, ám a folyamat stratégiai 

menedzsmentje során a foghíjtelkek és az üres lakások megújítása is 

bekapcsolható.  

● A város építészeti örökségének folyamatos megőrzése, mint pl. az 

egykori árvízvédelmi mű, a Kőfal fokozatos kiszabadítása. 

● A város fizikai infrastruktúrájának folyamatos megújítása (beleértve a 

különböző utak, kerékpárutak, járdák, vonalas létesítmények 

megújítását). 

 

A városban magas az alacsony státusú lakossághoz tartozók aránya, és bár a város 

folyamatosan tesz leszakadásuk megakadályozása érdekében, vannak 

szegregációval veszélyeztetett területek. A város számára kiemelt fontosságú e cél 

megvalósulása, melynek részleteit az ITS Anti-Szegregációs Program c. fejezete 

tartalmazza.  

Ugyanakkor az ITS az anti-szegregációt szélesebb körben értelmezi: fontos, hogy a 

város által nyújtott szolgáltatásokhoz (azaz a városban található munkahelyekhez, 

oktatási, egészségügyi, szociális szolgáltatásokhoz, közlekedési lehetőségekhez, 

közterületekhez, kulturális és szórakozási lehetőségekhez, stb.) minden egyes 
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polgára egyaránt hozzáférhessen. Ennek érdekében a város arra törekedik, hogy az 

ezek előtt álló esetleges fizikai, társadalmi - gazdasági akadályokat megszüntesse, 

illetve ügyeljen arra, hogy új fejlesztések megvalósítása esetén ilyen akadályok ne 

keletkezzenek. 

A célkitűzéshez tartozó legfontosabb intézkedések: 

● Integrált oktatás rendszerének fenntartása 

● Egészséges Vásárhely Program, mindennapos testnevelés program 

● AGORA program: „Mindennap kultúra” a város minden iskoláskorú 

gyermeke számára 

● Szegregációval veszélyeztetett tömbök lakóinak fokozott figyelemmel 

kísérése, lakhatási körülményeik javítása 

● Önkormányzati bérlakás-politika eszközrendszerének alkalmazása az 

újabb veszélyeztetett területek kialakulásának megelőzése érdekében 

● Szociális város-rehabilitáció folytatása: leromlott területek 

szegregálódásának megakadályozása 

● Horizontális intézményi együttműködés fenntartása és továbbfejlesztése 

(szociális ellátórendszer; közoktatási intézmények; egészségügyi 

ellátórendszer szereplői) 

● Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzetének javítása 

 

A közösségépítés, partnerség-építés, hálózatfejlesztés: a város számára kiemelt cél. 

A városban hagyománya van a közösségépítésnek, hálózatoknak. Az olvasókörök 

közösségei, azok hálózata, a város művelődni vágyó paraszt polgárainak közössége 

teremtette meg a város fejlődéséhez nélkülözhetetlen elitet. A partnerség-építés, 

modern közösségteremtés a modern városok fejlődésének kulcsa. Ezért a városnak 

továbbra is célja: 

● többszintű, sokszereplős nemzetközi kapcsolati hálók építése 

tapasztalatcsere, közös projektek megvalósítása, uniós források, 

pályázati lehetőségek kihasználásával; 

● gazdasági hálózatfejlesztés: a mezőgazdaságban a kis birtokokkal 

rendelkező gazdák továbbélésének feltételeként megvalósuló integráció, 

rövid ellátási láncok, szövetkezetek létrehozása; az ipar területén: 

klaszterek fejlesztése, kiemelten a kerámia klaszter fejlesztése; 

● gazdaság és civil társadalom kapcsolati hálójának kialakítása: a 

vállalatok és felsőoktatási intézmények; a vállalatok és az önkormányzat; 

a vállalatok és kultúra kapcsolatrendszerének fejlesztése, magánerő 

mobilizálása a fejlesztésekhez; 
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● civil társadalom közösségeinek újjáélesztése: a helyi identitás fejlesztése 

a civil szervezetek által megvalósított programok révén, a lakosság 

bevonásával. 

 

Magyarország, illetve a magyarországi önkormányzatok, egyúttal 

Hódmezővásárhely fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását alapvetően 

meghatározza az Európai Uniós források elérhetősége. Az elmúlt hét éves 

költségvetési időszakban az önkormányzatok fejlesztései túlnyomó részben EU-s 

források terhére, kisebb részben saját bevételek terhére, illetve hitelből valósultak 

meg. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási helyzete 

nem erősödött meg oly mértékben, hogy a saját bevételek terhére jelentős 

fejlesztéseket tudjanak megvalósítani, valamint a hitelfelvétel lehetőségei is 

beszűkültek, Hódmezővásárhely is a fejlesztések megvalósítása során elsősorban 

az EU-s forrásokra számíthat. 

 

Az Európai Unió 2014 és 2020 közötti hétéves költségvetési keretéből jelentős 

fejlesztési források érkeznek Magyarországra, ezeket a fejlesztési programokban 

rögzítettek szerint kell felhasználni. E programokat Magyarország tervezi meg, és 

az EU Bizottságával való egyeztetést követően indulhat a végrehajtásuk. A 2014–

2020-as időszak tervezési hierarchiájának csúcsán a Partnerségi Megállapodás 

(PM) áll.  

A Partnerségi Megállapodás azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és 

kitűzi fő fejlesztési prioritásait a 2014 és 2020 közötti időszakra. Az előző fejlesztési 

ciklusok tervezési alapdokumentumaihoz képest újdonság, hogy nem az egyes 

tagállamok céljait hivatott bemutatni, hanem a tagállam hozzájárulását az EU 

2020-as céljaihoz. Ezeket az EU szintű célokat az Európa 2020 Stratégia, valamint a 

belőle levezetett ún. 11 tematikus célkitűzés jelöli ki. Ugyanakkor a PM 

dokumentumában helyet kapott a fő nemzeti fejlesztési prioritások bemutatása is. 

Ezeket a prioritásokat a korábban megkezdődött átfogó nemzeti, területi (megyei, 

nagyvárosi) és ágazati tervezési folyamatok jelölik ki.  

 

Magyarország a Partnerségi Megállapodást 2014. szeptember 11.-én aláírta az 

Európai Bizottság. A Partnerségi Megállapodásban foglalt célok és azok elérésének 

részletes kifejtése az operatív programok feladata. 
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Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források 

felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Az operatív programok 

illeszkednek az EU2020 stratégiához. 

Az INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) elsődleges célja a 

közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai 

közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát 

megoldásokig. 

Az EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) elsődleges célja, hogy a 

humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi 

felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak 

a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a 

társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés 

minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás 

csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a 

kutatás-fejlesztésre. 

A KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) célja, hogy a magas 

hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági 

növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is 

figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. 

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) egyik legfontosabb 

célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez 

egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók 

képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország 

innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató 

szektornak a fókuszált fejlesztése. 

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) fő küldetése, hogy 

kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és 

megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a 

helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is. 

A VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP) kívánja biztosítani 

Magyarország egyetlen fejlettebb régiójának további fejlődését, gazdasági 

versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli 

különbségek csökkenését. 

A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a KÖZIGAZGATÁS- ÉS 

KÖZSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) tartalmazza. Az operatív 

program ad egyben helyet a 2014-2020 időszakban az ESB alapok végrehajtásához 

szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai 

segítségnyújtás forrásoknak. 
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A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások 

versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki 

térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, 

valamint a gazdasági fejlődés támogatása. 

A MAGYAR HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAM (MAHOP) a halászati ágazat támogatási 

lehetőségeit tartalmazza. 

A RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP) elsődleges célja, 

hogy a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a 

hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő 

étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa. 

A 2015. február végi állapot szerint az OP-k tervezése és véleményezése még nem 

teljesen zárult le, bár a TOP, IKOP, GINOP és KEHOP végleges változata 2012. 

február12-i dátummal elérhető. 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program25 (TOP) elsődleges célja a 

térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése, a 

munkavállaló lakosság helyben boldogulásának biztosítása.  

A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat, az 

önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és 

településfejlesztési akcióit támogatja. 

A TOP elsősorban a Partnerségi Megállapodás 5. nemzeti fejlesztési prioritásához, 

azaz a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításához 

kapcsolódik. A prioritás nagy hangsúlyt helyez a helyi gazdaság foglalkoztatási 

lehetőségeinek kiaknázására, ami esélyt kínál a munkaerőpiacról kiszorult rétegek 

számára is. Erősíteni kell a városok térségi gazdaságszervező erejét, egyúttal 

településfejlesztési akciók révén javítani kell a városok vonzerejét, a munkába 

járást, a leromlott területek gazdasági, fizikai és társadalmi megújítását.  

A TOP küldetése, hogy valamennyi megye, térség és település, így a jelenleg 

hátrányos helyzetű, leszakadó tendenciákat mutató térségek és települések 

esetében is megtalálja és erősítse azokat a fejlődési elemeket, amelyekkel 

potenciáljuk, erőforrásaik kibontakoztathatók és aktivizálhatók.  

Az operatív program fejlesztéspolitikai céljai a fentiekkel és a bemutatott területi 

fejlesztési szükségletekkel összhangban: 

                                                           
25 A TOP az EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiókra”, vagyis az ország Budapesten és Pest megyén kívüli 

területére (18 megye) vonatkozik. 

A TOP fő célja 

A TOP fókusza:  

a gazdasági 

növekedést segítő helyi 

és térségi fejlesztések  
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● Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges 

helyi feltételek biztosítása: 

- helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése a beruházások és 

befektetések növelésére, a munkahelyek elérhetőségének javítására, 

- helyi szolgáltatások biztosítása a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás 

segítésére, 

- turisztikai vonzerőkben rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás növekedése érdekében 

● Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten 

városfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához 

szükséges helyi feltételek biztosítása 

- város- és településfejlesztés a gazdasági funkciók erősítésére, a 

beruházások és befektetések növelésére és a népesség megtartására, 

a zöldfelületek és a kisléptékű környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztése a települési környezeti minőség javítására, 

- fenntartható városi közlekedésfejlesztés a települési környezet 

minőségének javítására és a széndioxid kibocsátás csökkentése 

érdekében, 

- a munkába járás segítésére, 

- az önkormányzati épületek energiahatékonyságának javítása a 

hatékony településüzemeltetés és a széndioxid kibocsátás 

csökkentése érdekében, 

- a közszolgáltatások fejlesztése, bővítése az életminőség javítása, és a 

népesség, különösen a fiatalok megtartása érdekében, 

- leromlott városrészek fejlesztése a hátrányos helyzetű lakosság 

életkörülményeinek javítására, 

- helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi 

gazdasági és közösségi aktivitás ösztönzésére. 

A magyar területi közigazgatás elmúlt években lezajlott reformja során létrejöttek 

azok a keretek, amelyek a helyi és térségi fejlesztéspolitikát meghatározzák. Ebből 

a szempontból a legfontosabb változás, hogy a megyék erős tervezési és 

területfejlesztési feladatköröket kaptak. 

A megye, mint a területfejlesztés tervezési és programozás középszintje az alábbi 

területfejlesztési feladatokban működhet közre a 2014-2020 közötti uniós 

programidőszakban: 

● a fejlesztési projektek feltárásában, tervezésében, koordinálásában, a 

megvalósítás nyomon követésében; 

A megyei szint 

erősödése 

A megyei szint szerepe 
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● a megye területét érintő fejlesztések nyomon követésében, területi 

koordinálásában; 

● integrált térségi programok kialakításában, tervezésében, 

végrehajtásában, nyomon követésében; 

● a megye területén megvalósuló helyi fejlesztési programok 

koordinálásában, szakmai és módszertani segítésében, a lebonyolítás 

segítésében, a nyomon követésében, a végrehajtás támogatásában. 

A TOP megvalósítási modellje az integrált területfejlesztési megközelítésre épülő 

decentralizált tervezés és a végrehajtásban való közreműködés. Ennek keretét az 

alábbi tervezési és végrehajtási elemek képezik: 

● megyei integrált területi program gazdaságfejlesztési és 

településfejlesztési tartalommal a megye megyei jogú városon kívüli 

területére. 

● megyei jogú város integrált területi programja (a megyei jogú városok 

önkormányzatai tervezik a megyei önkormányzatok koordinálásával, és 

közreműködnek a végrehajtásban), gazdaságfejlesztést is magában 

foglaló városfejlesztési tartalommal. 

● városokban kísérleti jelleggel közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 

(HFS) tervezése és végrehajtása (szakmai szempontok alapján 

kiválasztott városi helyi akciócsoportok tervezik és hajtják végre), 

közösségi és kulturális, valamint helyi gazdaságfejlesztési tartalommal. 

A TOP megvalósításának alapját megyei jogú városok esetében az integrált 

településfejlesztési stratégiák, valamint – ezekhez illeszkedve, ezekre építve – a 

TOP fejlesztési prioritásaihoz illeszkedő integrált területi programok képezik. 

A TOP-hoz kapcsolódó integrált területi programok kidolgozása során olyan 

integrált gazdaság- és településfejlesztési programokat szükséges kijelölniük, 

melyek térségi gazdaságélénkítő, foglalkoztatás bővítő hatása és térségi 

területfejlesztési hatása a legnagyobb. Az integráltság megjelenhet egyrészt a 

kijelölt fejlesztési irány több tématerületre kiterjedő jellegében (pl. egy várost és 

térségét érintő komplex iparterület fejlesztési, befektetés-ösztönzési, helyi 

gazdaságfejlesztési projektcsomag, vagy egymásra épülő településfejlesztési 

akciók), amelyek együttes, szinergikus gazdasági hatása jelentős. Másrészt az 

integráltság jelentheti a fejlesztési irányok többszereplős jellegét, tehát lehetőség 

van arra, hogy a kijelölt megyei fejlesztési irányok több kedvezményezettre 

épüljenek. 

Az integrált területi programok megye és megyei jogú város specifikusan 

készülnek. Ez annyit jelent, hogy a kidolgozott programoknak a térségi, és a városi 

adottságokra és szükségletekre épülő, területi hozzáadott értéket biztosító 

A TOP keretei 

Új eszköz: integrált 

területi programok 
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gazdaságfejlesztési és településfejlesztési elemeket kell tartalmazniuk, a TOP által 

biztosított tematika szerint, az adott megyére, megyei jogú városra alkalmazva. 

Mindez nagyon fontos szempont, tekintettel arra, hogy a TOP-ból megvalósuló 

fejlesztések legfőbb jellegzetessége e térségorientált jelleg. 

Az integrált területi programoknak mérhetően kell a TOP-ban meghatározott 

fejlesztési célokhoz hozzájárulniuk. 

A megyei és megyei jogú városi integrált területi programok a tervezhetőség 

érdekében objektív népességi és térségi fejlettségi adatok alapján indikatív 

tervezési kerettel rendelkeznek. 

A TOP helyi, térségi szinten szervezett fejlesztésekkel, tematikájában az ágazati 

operatív programokkal - beleértve a Vidékfejlesztési Programot - komplementer 

módon valósul meg. Az egyes tématerületekkel kapcsolatos szinergiát és 

lehatárolásokat a prioritástengelyek leírása tartalmazza. 

Hódmezővásárhely Integrált Területi Programjának készítése folyamatban van, a 

program véglegesítésének határideje előre láthatólag 2015. május 11. 

Hódmezővásárhely indikatív tervezési kerete 9,84 mrd Ft. 

 

A 2014-2020-as tervezési időszak tervezési keretrendszere országos és települési 

szinten is jelentősen megváltozott az előző ciklushoz képest. A tervezést szabályozó 

alapdokumentum a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, mely egységes szerkezetben 

írja elő a Településfejlesztési Koncepció (TK), az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia (ITS) kidolgozását, valamint a két dokumentum közös megalapozó 

vizsgálatának elkészítését. 

Ennek értelmében készültek el azok a dokumentumok, amelyek egyértelműen 

meghatározzák Hódmezővásárhely jövőjét, fejlesztését. Ezen dokumentumok:  

● Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: Megalapozó 

vizsgálat, Helyzetfeltáró munkarész; 

● Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: Megalapozó 

vizsgálat, Helyzetelemzés, helyzetértékelés munkarész; 

● Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: 

Településfejlesztési koncepció; 

● Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: Integrált 

Településfejlesztési Stratégia. 

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZE megvizsgálja a településhálózati 

összefüggéseket, Hódmezővásárhely helyét a településhálózatban, feltárja a 

térségi kapcsolatokat, megvizsgálja a területfejlesztési dokumentumokkal, a 

A megyei jogú városok 

indikatív tervezési 

kerettel rendelkeznek 
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területrendezési tervekkel való összefüggéseket és a szomszédos települések 

hatályos településszerkezeti terveit. Ezt követően bemutatja a hatályos 

településfejlesztési döntéseket, megvizsgálja a település településrendezési tervi 

előzményeit, a hatályban lévő településrendezési eszközöket. Ezt követik az egyes 

tematikus vizsgálatok, mint Hódmezővásárhely társadalmának, humán 

infrastruktúrájának, gazdaságának, a táji és természeti adottságoknak, a 

zöldfelületi rendszernek, az épített környezetnek, a közlekedésnek, a 

közművesítésnek, a környezetvédelemnek és településüzemeltetésnek, a 

katasztrófavédelemnek, az ásványi nyersanyag lelőhelyeknek és a városi klímának 

a vizsgálata. 

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZE elemzi a 

helyzetfeltáró munkarészben megvizsgált tényezőket, azok egymásra hatását, majd 

a tényleges állapotot értékeli, kiemeli a problematikus témaköröket. Ezen 

munkarész foglalkozik Hódmezővásárhely eltérő jellemzőkkel rendelkező 

településrészeivel, leírja és elemzi ezeket, megvizsgálja a szegregált vagy 

szegregációval veszélyeztetett területeket, valamint az egyéb szempontból 

beavatkozást igénylő területeket.  

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ megfogalmazza Hódmezővásárhely jövőképét a 

társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére, valamint a térségi 

szerepére vonatkozóan, rögzíti a településfejlesztési elveket. A jövőképből 

kiindulva a koncepció megfogalmazza Hódmezővásárhely átfogó fejlesztését 

szolgáló célokat, illetve értelmezi a fejlesztési célokat az egyes településrészekre 

vonatkozóan is. Ezt követően a koncepció meghatározza a stratégiához és a 

településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és 

környezeti adatokat, a meghatározott területigényes elemek alapján javaslatot tesz 

a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra 

irányuló településszerkezeti változtatásokra, és bemutatja az örökségi értékeket, 

javaslatot tesz az örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható 

fejlesztésére. 

Az INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA megfogalmazza Hódmezővásárhely 

fejlesztésének középtávú céljait, a stratégiai fejlesztési célokat, tematikus és a 

területi célokat, illetve bemutatja az ezek közötti összefüggéseket. Sor kerül a 

kulcsprojektek, hálózatos projektek, akcióterületi projektek és az akcióterületek 

bemutatására. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia hangsúlyos része az Anti-

szegregációs program is, amely részletesen bemutatja a településen található 

szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területeket, a szegregáció 

mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedéseket, a fejlesztések szegregációs 

hatásának kivédésére hozott intézkedéseket, valamint a szegregációt okozó 

folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedéseket. 

Ugyancsak része az ITSnek a stratégia külső és belső összefüggéseinek vizsgálata, a 

stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatainak elemzése, valamint a 

Helyzetelemzés és 

helyzetértékelés 

Településfejlesztési 

koncepció 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégia 
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megvalósítás eszközeire és nyomon követésére (beleértve a stratégia 

megvalósításának szervezeti kereteire, a településközi koordináció 

mechanizmusaira, a monitoring rendszer kialakítására) tett javaslatokat. 
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmazza mindazon projektek 

bemutatását, amelyeket a város a 2014-2020-as költségvetési ciklusban tervez 

megvalósítani. Természetesen ezek megvalósítása a rendelkezésre álló források 

függvénye. Ez a fejezet az ITSben bemutatott projekteket sorolja fel. 

Az ITS tervezéséhez készült szakmai útmutató megkülönböztet kulcs-, 

akcióterületi, hálózatos és egyéb projekteket. E fejezet a projektek teljes listáján 

túl részletesen bemutatja a kulcs- és akcióterületi projekteket, ám a hálózatos 

projekteket nem. 

 

Specifikus cél  Tervezett projekt mFt Össz.  

Gazdagodó 
Vásárhely 

Ipari park bővítése (II. ütem) 450 

810 

Árpád utcai tájház épületének 
rekonstrukciója 

60 

Tematikus turisztikai csomagok 
fejlesztése 

250 

Üdülőhely fejlesztés 50 

Vállalkozásbarát 
Vásárhely 

Gazdaság-fejlesztési stratégia kialakítása 25 

4708 

Tornyai János Kulturális 
Városrehabilitációs Projekt III. üteme 

1500 

Utak korszerűsítése, felújítása 3100 

Külterületi mezőgazdasági körgyűrű 1500 

Iparterület északi összekötő 800 

Külterületi útfelújítások (Rárósi út) 800 

Kistérségi kerékpáros turisztikai térkép 3 

Városmarketing kampány 80 
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Specifikus cél  Tervezett projekt mFt Össz.  

Egészséges 
Vásárhely 

Kórház-rekonstrukció 4000 

4825 

Iskolai infrastruktúra fejlesztése 665 

Varga Tamás Általános Iskola 
tornatermének felújítása 

50 

Klauzál Gábor Általános Iskola 
felújítása 

140 

Klauzál Gábor Általános Iskola 
(Nádor u. 35. alatti telephely) tornaterem 
kialakítása 

330 

Szent István Általános Iskola 
tornatermének felújítása 

35 

Koczka utcai iskolaépület udvarán 
szabadidőpark kialakítása 

50 

Hajnal Tanoda udvarának 
fejlesztése, a Tanoda szakmai 
programjának folytatása 

60 

Egészséges Vásárhely Program folytatása 10 

Városi stadion felújítása 150 

Képzett 
Vásárhely 

Óvodák korszerűsítése 876 

1976 

Pálffy utcai Óvoda teljes körű 
korszerűsítése 

180 

Észak utcai Óvoda teljes körű 
korszerűsítése 

240 

Tornyai utcai Óvoda általános, 
valamint energetikai célú korszerűsítése, 
sportlétesítmény fejlesztése 

100 

Pál utcai Óvoda általános, valamint 
energetikai célú korszerűsítése 

100 

Klauzál utcai Óvoda általános 
korszerűsítése 

80 

Malom utcai Óvoda általános 
korszerűsítése, sportlétesítmény 
fejlesztése 

88 

Magvető utcai Óvodában 
sportlétesítmény fejlesztése 

88 

A szakképzés gyakorlati lehetőségeinek 
bővítése 

- 
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Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola 
Kalmár Zsigmond Tagintézmény 
teljeskörű felújítása 

650 

Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium 
korszerűsítése 

450 

Szolidáris 
Vásárhely 

Szent István város-rehabilitáció (II. ütem) 500 

1757 

Játszóterek fejlesztése 172 

Zalaegerszeg téri játszótér felújítása 17 

Gyöngy utcai játszótér felújítása 17 

Széchenyi téri játszótér és sportpálya 
felújítása 

15 

Szél utcai játszótér és sportpálya 
felújítása 

4 

Lehel utcai játszótér felújítása 17 

Csengettyű közben elhelyezkedő 
játszótér felújítása 

10 

Oldalkosár utcai játszótér felújítása 10 

Kishomoki játszótér kialakítása  30 

Damjanich utcai játszótér felújítása  17 

Játszóterek kialakítása egyéb 
belterületeken 

35 

Kertvárosi Bölcsőde felújítása 180 

Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és 
Családsegítő Szolgálat 

250 

Nyugdíjas Lakópark bővítése 120 

Csodaház Foglalkoztató Napközi 5 

Halmozottan sérültek intézményi 
ellátásának fejlesztése 

50 

Kovács-Küry Időskorúak Otthona 300 

Tanyagondnoki Szolgálat kialakítása - 

Intézmények akadálymentesítése 180 

Klauzál Gábor Általános Iskola 
részleges akadálymentesítése 

25 

Klauzál Gábor Általános Iskola 
(Nádor u. 35. alatti telephely) részleges 
akadálymentesítése 

25 

Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános 
Iskola részleges akadálymentesítése 

25 
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Kalmár Zsigmond Tagintézmény 
részleges akadálymentesítése 

50 

Gregus Máté Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola részleges 
akadálymentesítése 

25 

HVSZ Zrt. Bajcsy u. 70. alatti ingatlan 
részleges akadálymentesítése 

30 

Vásárhely, a 
kultúra városa 

Kerámiaművészeti kulturális oktatási 
központ kialakítása 

180 

1160 

Németh László Városi Könyvtár felújítása  500 

A MNK! Program folytatása 50 

Kishomoki közösségi ház kialakítása 120 

A helyi identitás és kohézió erősítése 300 

Olvasókörök helyiségeinek felújítása 160 

Identitáserősítő civil programok 
támogatása 

140 

Bakay ösztöndíj-program 10 

 

Specifikus cél  Tervezett projekt     

Környezettudatos 
Vásárhely 

Termál kutak létesítése 2000 

17140 

Tram-train kiépítése 4000 

Gyalogos zónák infrastrukturális 
fejlesztése (Kertváros) 

500 

Hódtó lakónegyed megújítása 500 

Belvárosi lakónegyed megújítása 1500 

Hősök tere felújítása 1000 

Balesetveszélyes csomópontok 
átalakítása, útfelújítások 

525 

Szántó K. J. u.- Teleki - Pálffy 
csomópont körforgalmi csomóponttá 
alakítása 

125 

Andrássy utca – Bocskai utca – Petőfi 
utca csomópont átépítése 

200 

Deák – Kinizsi – Szent Antal 
csomópont rendezése 

200 

Belterületi utak és járdák felújítása 465 

Csapadékvíz és belvízelvezetés fejlesztése 2000 
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Belterületi csapadékvíz elvezető 
csatornák felújítása Csúcs és Béketelep 
városrészben 

1000 

Hódtó – Kis - Tiszai vízrendszer 
rekonstrukciója (II. ütem) 

1000 

Kása erdő rekreációs célú fejlesztése 20 

Kerékpárút hálózat fejlesztése 2450 

Kardoskúti turisztikai kerékpárút 600 

Tisza-parti turisztikai kerékpárút 
fejlesztése 

600 

Batidai kerékpárút fejlesztése 500 

Belterületi kerékpárutak felújítása  500 

Kerékpártárolók kiépítése 150 

Hódmezővásárhely Népkert 
vasútmegálló fejlesztése 

100 

Közvilágítás korszerűsítése 100 

Orvosi rendelők korszerűsítése 340 

Széchenyi tér 19. alatti háziorvosi és 
házi gyermekorvosi rendelő 
korszerűsítése 

80 

Rárósi u. 13. alatti háziorvosi és házi 
gyermekorvosi rendelő korszerűsítése 

80 

Tornyai János u. 7. alatti háziorvosi 
és házi gyermekorvosi rendelő 
korszerűsítése 

80 

Agyag u. 11. alatti háziorvosi és házi 
gyermekorvosi rendelő korszerűsítése 

100 

Széchenyi téri park felújítása 40 

Vezetéstechnikai Centrum kialakítása 600 

Baleset- és bűnmegelőzési program 1100 

Vásárhely, a tégla 
városa 

Vásárhely, a tégla városa program 
megvalósítása 

180 180 
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Projekt megnevezése 

Ipari park bővítése II. ütem 

Projekt háttere 

A Hódmezővásárhelyi Ipari Park területe nagyrészt betelt, így a városnak nem áll 
rendelkezésre olyan terület, amely nagyobb volumenű beruházás számára megfelelő 
helyszínt biztosítana. 

Projekt célja  

A tervezett projekt célja az Ipari Park területének bővítése, a betelepülni vágyó 
vállalkozások számára az igényeiknek megfelelően közművesített területek biztosítása. 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Újváros, Ipari Park 

Projekt tartalma 

Az Ipari Park fejlesztésének II. üteméhez kapcsolódóan szükséges területvásárlás, a 
terület teljes körű infrastruktúrájának fejlesztése, a vonalas infrastruktúra kiépítése, 
közművesítés. 

Projekt indikatív költségigénye  

450 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2017 

Projekt kódja és megnevezése 

Gazdaság-fejlesztési stratégia kialakítása 

Projekt háttere 

A gazdaság fejlesztése során dilemmaként fogalmazódhat meg az, hogy a város a 

vállalatok növekedését vagy a foglalkoztatási hatásukat erősítse, hiszen e két cél nem 

feltétlenül jár együtt, bár egymást erősítik és a város mindkét hatásból profitál. Ezért az 

egyes szektorokra (mezőgazdaságra, az ipar egyes szektoraira, a szolgáltató és 

idegenforgalmi vállalkozásokra) szabott, a helyi gazdaság szereplőivel egyeztetett 

célokat és fejlesztéseket szükséges megfogalmaznia. A városnak rövidtávon 

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 
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vállalkozásokat sem veszítheti el a látóköréből.  

Projekt célja  

A projekt célja a város gazdasági céljait leginkább szolgáló gazdaság-fejlesztési stratégia 

megfogalmazása. 

Projekt tartalma 

Gazdaságfejlesztési stratégia készítésének főbb feladatai: 

● A helyi gazdaság felmérése  

● Munkaerő felmérése  

● Kapacitások kiépítése  

Projekt indikatív költségigénye  

25 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2015 

 

Projekt kódja és megnevezése 

Kerámiaművészeti kulturális– oktatási központ kialakítása 

Projekt háttere 

A város kiemelkedően értékes, az őskortól napjainkig ismert és elismert 

kerámiakultúrájára alapozva jött létre a Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Az 

intézmény továbbfejlesztése, ezáltal egy országos jelentőségű kerámiaművészeti 

kulturális és oktatási központ kialakítása indokolt és megfelelő intézményi lehetőséget 

biztosít a város kerámia hagyományainak őrzésére. Erre a célra a jelenlegi, helyi 

védelem alatt álló Nagy Sándor utcai épületet lehetne alkalmassá tenni. Ez a 

Kerámiaművészeti kulturális– oktatási központ lehet az európai partnerek 

tapasztalatainak segítségével és támogatásával kialakítandó közép-európai kisugárzású 

kerámia központ és klaszter szervezete a városban. A klaszter legfontosabb szereplői: 

művészek, kerámia-művészek, kapcsolódó kis- és nagyvállalatok, főiskola, térségi TDM 

szervezet.  

Projekt célja  

A projekt célja a Kerámiaművészeti kulturális– oktatási központ kialakítása és kerámia 

klaszter kialakítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  
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Befektetés az emberekbe – Vásárhely, a kultúra városa 

Projekt tartalma 

Felmérés és akcióterv kidolgozása önkormányzati koordináció alatt, széleskörű 

közösségi részvétel mellett. 

Projekt indikatív költségigénye  

180 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2018 

 

Projekt megnevezése 

„Tram Train” integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely 

és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen 

Projekt háttere 

A két város közötti gépjármű-forgalom, illetve az autóbuszos forgalom nagyon intenzív, 

a vasúti szolgáltatás ezekhez képest kevésbé fontos szerepet tölt be. Bár a közlekedési 

kapcsolatok megfelelőnek mondhatók, a fejlesztés a közvetlen, átszállás-mentes utazás 

menetidő-megtakarításával és akadálymentes kényelmével, környezetbarát, 

biztonságos és vonzó kínálatával ad többet. 

Projekt célja  

A projekt célja Hódmezővásárhely és Szeged között a közösségi közlekedés minőségi 

fejlesztése, ezáltal vonzó és biztonságos alternatíva kialakítása az egyéni 

gépjárműforgalommal szemben. A jobb elérhetőség, egyrészt az időben rövidebb 

kapcsolat, másrészt a csökkenő közúti terhelés eredményeképpen, hozzájárul a két 

város életminőségének, versenyképességének javulásához.  

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, 130. sz. vasútvonal, Ady Endre utca, Tóalj utca, Szőnyi utca, 

Andrássy út, Kálvin János tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Vasútállomás 

Projekt tartalma 

A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján kiválasztott változat a 

Hódmezővásárhely – Szeged közötti tram-train rendszer bevezetése hódmezővásárhelyi 

villamosvasúti fejlesztéssel, Rókuson összekötve az 1-es villamos vonallal, kettős üzemű 

járművekkel. 
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Az új szolgáltatás csúcsidőben 20 perces (a legerősebb időszakban 10 perces) követést 

biztosít, a vasútvonalon 100 km/h-s sebességgel, korszerű, alacsony padlós, villamos 

meghajtású, illetve dízel-elektromos üzemű járművekkel. Az átszállásmentes utazáshoz 

akadálymentes, szintbeli peronok épülnek, a megállóknál és az állomási előtereknél 

kerékpártárolókkal, korszerű utas-tájékoztató rendszerrel. 

A projekt keretében Hódmezővásárhelyen 3,3 km hosszon városi villamos vonal épül, 6 

megállóval. A nyomvonal Hódmezővásárhely nagyállomástól indul, Bajcsy-Zsilinszky 

utca, Kálvin tér, Andrássy utca, Szőnyi utca, Tóalj utca, Ady Endre utca útvonalon 

haladva Népkert állomásnál csatlakozik rá a nagyvasútra. Az egyvágányú vasútvonalon a 

zavarérzékenység csökkentésére két szakaszon épül második vágány, ez lehetővé teszi a 

reggeli kritikus terhelés esetére a 10 perces járatsűrűséget is. Szeged-Rókus állomáson 

megépül a nagyvasút és a szegedi 1-es villamos összeköttetése, a járatok a szegedi 

Nagyállomásig a villamos vonalon közlekednek. Kiváltják a szegedi 1-es villamosok felét, 

valamint a Hódmezővásárhely – Szeged közötti közvetlen autóbuszjáratokat. 

Projekt előkészítettsége 

Kidolgozásra került a fejlesztés Részletes megvalósíthatósági tanulmánya, és jelenleg 

folyamatban van a jogi és pénzügyi környezet szabályozásának kidolgozása, valamint a 

tervezési és engedélyeztetési folyamat lefolytatása. 

Projekt indikatív költségigénye  

20.000 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2019 

Projekt kódja és megnevezése 

Termál kutak létesítése, közintézmények geotermál energiával történő ellátása 

Projekt háttere 

A város kedvező geológiai helyzetéből adódóan a megújuló energiák hatékony 

kihasználására van szükség, az energiafüggőség csökkentése és a helyben rendelkezésre 

álló potenciálok minél magasabb fokú kihasználása érdekében. A Városban legalább 2 

kút pár létesítésére van szükség ahhoz, hogy a további közintézmények ellátása váljon 

biztosítottá termálenergiával. Pl.: Szociális Otthon, Nyugdíjas Lakópark. 

Projekt célja  

A tervezett projekt célja termál kutak létesítése, valamint a városi közintézményeket, 

vállalkozásokat és lakossági fogyasztókat ellátó hálózat bővítése. 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér, Kása erdő 
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Projekt tartalma 

Termál kutak létesítése, valamint a városi közintézményeket, vállalkozásokat és 

lakossági fogyasztókat ellátó hálózat bővítése. 

Projekt indikatív költségigénye  

2.000 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2016 

Projekt kódja és megnevezése 

Vásárhely, a tégla városa program 

Projekt háttere 

A városi szövet foghíjasodásának elkerülése, illetve a téglaépítészet örökségének 

megőrzése érdekében a város egy összehangolt, átfogó programot tervez elindítani, 

amelynek része, hogy felmérést és akciótervet dolgoz ki önkormányzati koordináció 

alatt, széleskörű közösségi részvétel mellett. Ennek a komplex programnak része az 

ingatlanok felmérése, a hasonló problémákkal küszködő városok tapasztalatának, jó 

gyakorlatainak megismerése, egy városi szintű stratégia megfogalmazása az épületek 

védelmének érdekében és konkrét akcióterv, ingatlangazdálkodási stratégia kidolgozása 

és a megfelelő szervezeti struktúra kialakítása a megújulási folyamat menedzselt 

levezénylése érdekében. A programot a téglaépítészet értékeire koncentrálva célszerű 

megfogalmazni, ám a folyamat stratégiai menedzsmentje során a foghíjtelkek és az üres 

lakások megújítása is bekapcsolható.  

Projekt célja  

A projekt célja a városi szövet foghíjasodásának elkerülése, illetve a téglaépítészet 

örökségének megőrzése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés a környezetbe –Vásárhely, a tégla városa 

Projekt tartalma 

Felmérés és akcióterv kidolgozása önkormányzati koordináció alatt, széleskörű 

közösségi részvétel mellett. 

Projekt indikatív költségigénye  

180 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 
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2015-2018 

 

Akcióterületi projektek azok a térben koncentrált és egymással összehangolt 

projektek, egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő 

fejlesztések, amelyek: 

● egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik 

más projektek megvalósulását illetve hatásának kiteljesedését 

● az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek 

megvalósításra, 

● volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető 

változást idézzenek elő az akcióterületen. 

A tervezés jelenlegi fázisában még nem célszerű az akcióterületek végleges és 

pontos lehatárolása, de azok jellege és elhelyezkedése már tervezhető (pl. egyes 

városi alközpontok fejlesztése, szabadidős övezetek fejlesztései, szegregált 

lakóterületek felszámolása, stb.). Ennek alapján a város 4 előzetes akcióterületet 

határol le: 

● Belváros akcióterület 

● Szabadság téri akcióterület 

● Kertvárosi akcióterület 

● Hódtó akcióterület 

 

A Belvárosi akcióterület magában foglalja a teljes Belváros városrészt, azaz a 

Kaszap utca – Andrássy út – Táncsics Mihály út – Teleki utca – Holló utca – 

Damjanich utca – Vajda utca – Árvíz utca – Kodály Zoltán utca - Hősök tere – Tóalj 

utca által közrezárt területet. 
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Projekt kódja és megnevezése 

Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Projekt III. üteme 

Projekt háttere 

A Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program (TJKVP) I. ütemében megújultak 

a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, 

működtetésében álló főbb kulturális-közművelődési létesítmények (Tornyai János 

Múzeum, Alföldi Galéria, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ), a városközpont fizikai 

infrastruktúrája, közterületei (Dr. Rapcsák András utca) és egy egyházi épület 

(Görögkeleti templom). Ezt egészítette ki a spontán piaci folyamatok eredményeként a 

Dr. Rapcsák András utcára nyíló ingatlanok (üzletek) megújulása. A projekt 

eredményeként a városközponti, felújítással érintett területek revitalizálódtak. A 

projekt II. üteme a megvalósítás szakaszába lép 2014-ben. A projekt III. ütemében a 

Kossuth tér keleti részének, az Andrássy út (Kossuth tér és az Emlékpont közötti 

részének) környezetrendezése és gazdasági funkciójának erősítése következik. Ennek 

része a közterületek megújítása (ennek révén a projekt megvalósítását jelentős 

mértékben érinti a tram-train megvalósítása), az Andrássy útra nyíló ingatlanok 

megújítása, mélygarázs kialakítása. 
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Projekt célja  

Városközpont gazdasági funkció erősítése, vállalkozások befektetők számára vonzó 

városszerkezet kialakítása: 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés a gazdaságba – Gazdagodó Vásárhely 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Belváros 

Projekt tartalma 

Az Andrássy út (Kossuth tér és az Emlékpont közötti részének) környezetrendezése és 

gazdasági funkciójának erősítése: közterületek megújítása, az Andrássy útra nyíló 

ingatlanok megújítása, mélygarázs kialakítása. 

Projekt indikatív költségigénye  

1.500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2018 

Projekt kódja és megnevezése 

Belvárosi lakónegyed megújítása 

Projekt háttere 

A Belváros lakónegyed megújítása projekt célja a városépítészeti törést mutató 

Oldalkosár utca - Csengettyű-köz térségének a rehabilitálása. 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. Ebben a fejlesztési ciklusban mindenképpen indokolt a 

beavatkozás, illetve az urbanisztikai korrekció előkészítése, a társadalmi, pénzügyi és 

építészeti kutatások, célvizsgálatok elkészítése, az előtervezés beindítása. Ezen túl a 

paneles lakóterületek közkertjeinek felújítása, intenzív fásítása, játszóterek építése 

feltétlenül indokolt.  

Projekt célja  

Városközpont gazdasági funkció erősítése, vállalkozások befektetők számára vonzó 

városszerkezet kialakítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Gazdasági Program 

2014-2019 
 

SZAKTERÜLETENKÉNT MEGHATÁROZOTT PROGRAMOK  148 

Befektetés az emberekbe – Anti-szegregáció 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca – Csengettyű köz 

Projekt tartalma 

A beavatkozás, illetve az urbanisztikai korrekció előkészítése, a társadalmi, pénzügyi és 

építészeti kutatások, célvizsgálatok elkészítése, az előtervezés beindítása, 

megvalósítása, az épületek energetikai felújítása, a paneles lakóterületek közkertjeinek 

felújítása, intenzív fásítása, játszóterek építése. 

Projekt indikatív költségigénye  

1.500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2020 

Projekt kódja és megnevezése 

Hősök tere felújítása 

Projekt háttere 

A Hősök tere már hosszú idők óta rendezetlen állapotban van, a 70-es évek állapotát 

idézi, felújítása szükségeszűvé vált. A területrendezése érdekében a szükséges 

tervdokumentációk rendelkezésre állnak, a terület teljes körű környezetrendezésére 

(növényesítés, parkosítás, térburkolat cseréje) nyílik lehetőség. Itt helyezhető el egy 

városalapító emlékmű is. 

Projekt célja  

Család és klímabarát városi környezet kialakítása 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Belváros, Hősök tere 

Projekt tartalma 

A terület teljes körű környezetrendezése (növényesítés, parkosítás, térburkolat cseréje, 

városalapító emlékmű elhelyezése). 

Projekt előkészítettsége 
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A projekt tanulmánytervvel rendelkezik. 

Projekt indikatív költségigénye  

1.000 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2018 

Projekt kódja és megnevezése 

Németh László Városi Könyvtár felújítása 

Projekt háttere 

A Városi Könyvtár felújítása eredetileg is a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs 

Program része volt, az azóta már megvalósult projektelemekkel (BFMK, Alföldi Galéria, 

Tornyai János Múzeum) együtt, de a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs 

Program I. és II. üteme nem érintette a Németh László Városi Könyvtár felújítását. Az 

épület megújítása mára elodázhatatlanná vált, az épület állaga veszélyezteti a könyvtár 

könyvállományát, és a felújítás révén korszerű szolgáltatásokkal szolgálhatja a város 

lakosságát. 

Projekt célja  

Németh László Városi Könyvtár felújítása 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 44. 

Projekt indikatív költségigénye  

500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2017 

Projekt kódja és megnevezése 

Árpád utcai tájház épületének rekonstrukciója 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  
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Befektetés a gazdaságba – Gazdagodó Vásárhely 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 

Projekt tartalma 

Árpád utcai tájház épületének rekonstrukciója 

Projekt indikatív költségigénye  

60 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016 

 

A Szabadság téri akcióterület a Szent István Szociális Városrehabilitációs projekt 

akcióterületére épít, amely a Szabadság teret foglalja magába.  
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Projekt kódja és megnevezése 

Szegénység és szegregáció által sújtott városrészek rehabilitációja: Szent István város-

rehabilitáció (II. ütem) 

Projekt háttere 

A DAOP-5.1.2/C-09-2F-2012-0002 Szent István város-rehabilitáció című projekt 

keretében valósul meg a Szabadság tér 78.,80.,83.,85.,87., 88 szám alatti társasházak 

korszerűsítése, valamint a Szabadság tér út- és járdaburkolatainak, és zöldfelületeinek 

megújítása. 

Az érintett épületek az 50-es években épültek, állapotuk leromlott, energetikai 

rendszerük korszerűtlen volt. A projekt keretében sor kerül homlokzati felújításukra, a 

nyílászárók cseréjére, valamint a szükséges elektromos és gépészeti felújításokra. 

Emellett az Önkormányzat saját finanszírozásban megtörténik a fürdőszobákban a 

tovább nem működtethető nyílt lángú vízmelegítők leszerelése, helyettük szabványos 

elektromos vízmelegítő – bojler biztosítása, a tovább nem működtethető parapetes 
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konvektorok cseréje, a konyhában külső levegőt használó páraelszívó biztosítása, 

vezetékeinek kiépítése, a vezérelt áram vezeték kiépítése a bojlerig, egyes lakásokban a 

nem szabványos tűzhelyek cseréje.  

Tekintettel arra, hogy a Szabadság tér Hódmezővásárhely kedvezőtlen helyzetű, 

szociális problémákkal küzdő városrészei közé tartozik, a projekt keretében a 

közösségépítést, a lakosság integrációját elősegítő projektelemek is megvalósulnak. 

Projekt célja  

A tervezett projekt célja további társasházak korszerűsítése, a társadalmi integrációt 

elősegítő programelemek megvalósítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Anti-szegregáció 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 

Projekt tartalma 

A jelenleg zajló beruházással nem érintett épületek energetikai korszerűsítése, a 

társadalmi integrációt elősegítő programelemek megvalósítása 

Projekt indikatív költségigénye  

500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2019 

 

A Kertvárosi akcióterület magában foglalja Kertváros városrészt, azaz a Kodály 

Zoltán – Hősök tere – Tóalj utca – Kaszap utca – 135 sz. vasútvonal – 140 sz. 

vasútvonal által közrezárt belterületi részt. 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Gazdasági Program 

2014-2019 
 

SZAKTERÜLETENKÉNT MEGHATÁROZOTT PROGRAMOK  153 

 

Projekt kódja és megnevezése 

Gyalogos zónák infrastrukturális fejlesztése 

Projekt háttere 

A Kertváros városrészben található lakótelep (Ipoly, Takács F, Rudnay, Pető F., Kodály Z. 

és a Hóvirág utca által határolt terület) zöldfelületi fejlesztései, növényzet megújítása és 

járda rekonstrukciója. 

Projekt célja  

Család és klímabarát városi környezet kialakítása 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Kertváros, Ipoly, Takács F, Rudnay, Pető F., Kodály Z. és a 

Hóvirág utca által határolt terület 

Projekt tartalma 

Zöldfelület fejlesztése, növényzet megújítása és járda rekonstrukciója 

Projekt indikatív költségigénye  

500 millió Ft 
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Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2017 

 

A Hódtó akcióterület magában foglalja Hódtó városrészt, azaz a Kaszap utca – 

Andráss út – Bajcsy Zsilinszky utca - 135 sz. vasútvonal által közrezárt belterületi 

részt. 

 

Projekt kódja és megnevezése 

Hódtó lakónegyed megújítása 
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Projekt háttere 

A Hódtó városrész a város legfiatalabb paneles lakónegyede, ám a fizikai amortizáció 

miatt szükséges a terület rehabilitálásának megkezdése. Első ütemben megvalósulhat a 

lakások energetikai korszerűsítése, közterületek megújítása, a városrész 

forgalomcsillapított részén a gyalogátkelőhelyek fejlesztése, illetve meglévő járdák 

felújításai, parkosítás, fásítás, közvilágítás fejlesztése, kerékpáros tanpálya. 

Projekt célja  

A tervezett projekt célja Hódtó városrész komplex megújítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Anti-szegregáció 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Hódtó városrész 

Projekt tartalma 

Lakások energetikai korszerűsítése, közterületek megújítása, a városrész 

forgalomcsillapított részén a gyalogátkelőhelyek fejlesztése, hiányzó járdák elkészítése 

illetve meglévő járdák felújításai. 

Projekt indikatív költségigénye  

500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2020 
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A Városüzemeltetés feladatsora a 2014. évben módosított SZMSZ értelmében más 

szakterületeket és feladatokat is magában foglal, mint a fent említett törvény. (pl. 

plusz feladat az értékteremtő közmunkaprogram irányítása, illetve a 

településfejlesztés, településrendezés külön csoport feladatköre) 

A törvény értelmében az a Városüzemeltetési Csoport feladatkörében az alábbi 

kihívások rejlenek, feladatkörök szerint:  

Árvízvédekezés terén mindenképpen kihívást jelent a sokrétűség. Nagyon sok 

hatósággal, és üzemeltetővel kell együtt dolgozni. Szoros együttműködés 

szükséges a Környezetvédelmi Hatósággal, annak több rétegével is. 

(Növényvédelem, állatvédelem, vízügyi hatóság). Az árvízzel kapcsolatos összes 

panaszbejelentést az önkormányzatnak kell kezelnie, bár sem jogköre, sem 

személyi, sem dologi háttér nem áll rendelkezésre. A munkálatok nagy része 

önkéntes alapon működik, központi, állami irányítással. A legnagyobb kihívás ezen 

a téren a többi hatósággal való szoros, zavartalan együttműködés, valamint a 

kárelhárítás terén a pénzügyi fedezet előteremtése. 

A körtöltés fenntartása, rendben tartása külön szakfeladat, a fenntartás komoly 

szakmai háttér meglétét igényli. 

A belvízvédekezés terén kihívást a tulajdonosi jogok összemosódása jelenti. Az 

egyesített csapadékvíz-elvezető rendszerek üzemeltetése az ALFÖLDVÍZ Zrt-vel 

közösen történik. A kihívást a régi, már elhasználódott rendszerek üzemeltetése 

jelenti, a folyamatos karbantartás már nem minden esetben elegendő.  

Útépítés a város belterületén már csak jelentéktelen számban valószínűsíthető. Az 

úthálózat szinte 100 %-os mértékben kiépített, kihívást azon utcák esetében jelent, 

ahol a lakóépületek száma elenyésző, viszont a szilárdburkolatú utak megvalósítása 

indokolt volna. Ez inkább a kiskertes övezetekben, illetve a külterületeken jelent 

gondot. 

Járdaépítés terén azon belvárosi területek felújítása jelent gondot, ahol kizárólag 

önkormányzati önerőt lehet igénybe venni és a felújítás alatti járdalezárás is 

gondot jelent. Kihívás ezen a téren még a városi felújításokkal való egyeztetés. 

Járdaépítés során másodlagos kihívás, a közmű-üzemeltetőkkel való 

együttműködés, mely sok esetben egyáltalán nem nevezhető zavartalannak, 

hiszen ők bontani, mi építeni és megőrizni szeretnénk. 

Árvízvédekezés 

Belvízvédekezés 

Út- és járdaépítés 

Járdaépítés 
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Lakossággal közös járdaépítések terén kihívást az ellenőrzés jelent. 

Közlekedés szempontjából kihívást jelent a lakossággal való együttműködés, mivel 

bármilyen forgalomtechnikai módosítás során mindig van olyan, aki azzal nem ért 

egyet, sőt felháborodik. Nagymértékű kihívást a forgalmi rend kialakítása terén, az 

idősödő korosztály jelenti, akik nem hajlandóak ismét tanulni és figyelemmel 

kísérni a KRESZ változásait, felvenni a gyors iramban fejlődő technikával a tempót. 

A helyi tömegközlekedés megszervezésével kapcsolatos kihívást a feladatok, a 

lehetőségek és az igények összehangolása jelenti. Feladatok terén a sokrétűség 

(szakmai munka, pénzügyi munka) jelent kihívást.  

Az utak forgalomszabályozása terén kihívást jelent még a közmű-üzemeltetőkkel 

való szoros együttműködés, valamint az utak állapotának folyamatos ellenőrzése, 

útellenőri munkálatok végzése, valamint a szükséges nyilvántartások aktualizálása, 

digitalizálása. A KRESZ táblák állapotának felülvizsgálata és folyamatos cseréje is 

gondot okoz néha, mivel a táblák eltűnnek, illetve rongálódnak, de a felelősöket 

csak a kamerával ellátott területeken lehet megtalálni. 

A vasúti kereszteződések karbantartása a nem egyértelműen elhatárolható 

területek miatt, illetve az eltérő biztonsági igények miatt jelent kihívást. 

Kihívást elsősorban a jelzett problémák időbeli észlelése jelent. Másodsorban a 

fenntartási munkálatok nehézségét fokozza a régen épült útpályák 

vízelvezetésének hiánya, az elhasználódott felületek kátyúzása.  

További nehézséget okoz a gépjárműállomány utóbbi időben történő gyors 

fejlődése, melynek következtében a meglévő úthálózat teherbírása és felülete már 

nem megfelelő. 

Útcsatlakozások kialakítása terén nem mindig egyezik a tulajdonos, vagyis az 

önkormányzat, valamint a lakosság érdeke és célja. 

Külterületi úthálózat során jelentős kihívást jelent a földutakat használó, 

tehergépjárművekkel közlekedő mezőgazdászokkal való együttműködés. 

A hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátását nehezíti a 

sokoldalúság. Figyelemmel kell kísérni az időjárás jelentést, ami nem mindig 

megbízható, a szakvállalkozókkal való kapcsolattartást, valamint az ellenőrzést is ki 

kell terjeszteni. Erre személyi és technikai hátteret biztosítani kihívás, valamint 

egyszemélyi felelősséget megállapítani nem lehet. 

Jelenleg a szúnyogirtás elsősorban központilag szabályozott, azt az állami 

költségvetés központosítva biztosítja, azonban a területek irtási igénye eltérő 

lehet, az nem egyforma az ország területén. 

A rágcsáló és patkányirtás kérdése a csapadékvíz és szennyvízelvezető csatornák 

felújításával egyszerűsíthető. Jelenleg kihívást jelent a feladat elkülönítése a 

csatornahálózat vagy egy-egy lakás, magánterület elhatárolása. 

Közlekedés, 

tömegközlekedés 

Közutak kezelése  

Környezetvédelemmel 

kapcsolatos feladatok 
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A közmunka irányítása külön szakfeladat, több ember munkáját igényli és kihívást 

jelent a feladatok meghatározása, a közmunkával el, vagy el nem végezhető 

munkaterületek elválasztása a cél és a költséghatékonyság függvényében. 

A zöldfelület fenntartás szakfeladata, összehangolása a közmunkaprogramokkal 

szakértelmet és időt igényel.  

A közmunkások között is szakmunkásokat kell válogatni, ami igen nehéz feladat. 

A közkifolyók és a díszkutak üzemeltetése során kihívást a közmunkások 

hozzáállása és a technikai háttér jelenti. A közterületek takarítása során a díszkutak 

sérülhetnek, a nem megfelelő takarítás súlyos problémákat okozhat az 

üzemeltetés során. 

A köztéri játszóterek folyamatos ellenőrzést kívánnak, melyhez a személyi háttér 

nem adott. 

Árvízvédekezéssel kapcsolatosan egész évben folyamatosan részt vesz a 

hatóságokkal, közmű-üzemeltetőkkel való megbeszéléseken, egyeztetéseken. A 

katasztrófavédelmi hatósággal az együttműködés szoros, de fontos a jó kapcsolat. 

Ennek érdekében az érdekeltek folyamatosan tartják a kapcsolatot, az információ-

áramlást minden vonalon oda-vissza biztosítani kell. 

A város csapadékvíz-csatornáinak és szennyvízcsatornáinak ellenőrzése szinte 24 

órás készenlétet igényel. Alapszempont a megelőzés, valamint a lakossággal való 

szoros együttműködés. Az idősek segítése a csapadékvíz-elvezető árkok 

tisztításában alapvető szempont, ez mindkét fél érdeke kell, hogy legyen. A 

közterület-felügyeleti csoport munkatársainak hatékony közreműködésével az 

ellenőrzés eredményessége jelentősen javítható. Az üzemeltetés szempontjából 

elengedhetetlen feltétel a szakmai vezetés és irányítás, valamint a közmunkások 

hatékony, célratörő alkalmazása. 

Alapvető irányelv az ALFÖLDVÍZ Zrt., és a hatóságok munkatársaival való szoros és 

hatékony együttműködés. 

Alapvető feladat és cél a város úthálózatának folyamatos ellenőrzése, a hibák 

észlelése és az észleléstől számított leghamarabbi hibaelhárítás. Fő irányelvként 

kell tekinteni, hogy egyszerre több vállalkozóval, kivitelezővel is jó kapcsolatot 

alakítsunk ki, mivel a hibaelhárítás terén minden perc számít, valakinek azonnal 

rendelkezésre kell állnia a munkavégzés során. 

A kiskertes övezetekben több célrendszert kell kialakítani és lehetőségeket kell 

kidolgozni a lakosság bevonására, a fejlesztések, célok közös meghatározására. 

Fontos szempont a lakosság tájékoztatása a megelőzés, fenntartás és karbantartás 

terén is. Fontos tudatosítani, hogy a megépült infrastruktúra megőrzése mindenki 

érdeke, így a nehéz tehergépjármű forgalom szabályozását is el kell fogadtatni. Ez 

Közterület fenntartás 

Köztéri műtárgyak 

Árvízvédekezés 

Belvízvédekezés 

Út- járdaépítés 
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hosszú és időigényes feladat. Fontos feladat, hogy a kiépült utak 

forgalomszabályozásánál a lakosság érdekei és igényei is meghallgatásra 

kerüljenek. 

A jó üzemeltetés fontos irányelve kell, hogy legyen a közműtulajdonosokkal és 

közmű-üzemeltetőkkel való szoros és békés együttműködés, a rendszeres 

kapcsolattartás, valamint az éves fejlesztési tervek egyeztetése. 

A járdaépítések ellenőrzése során a közterület-felügyeleti csoport munkatársaival 

szorosan együtt kell dolgozni. 

Közlekedés és forgalomtechnika területén minden évben szükséges a lakossági 

fórumon elhangzott ötletek, javaslatok értékelése, megvalósítása. A Közlekedési és 

közbiztonsági Tanácsadó Testület összegzi és szakmai szempontok szerint értékeli a 

javaslatokat. A megvalósításhoz sokszor pénzügyi hátteret is kell teremteni, így az 

egyik igen fontos irányelv, hogy a fontossági sorrend ésszerűen legyen 

megállapítva. 

Fontos irányelv lehet a jövőre nézve a lakosság folyamatos oktatása. Az óvodai, 

iskolai nevelésben már fontos szerepet kap a közlekedési szabályok oktatása, 

azonban még nem megoldott az idősödő korosztály oktatása. Ha sikerülne 

elfogadtatni a tényt, hogy a KRESZ szinte minden évben változik, talán lehetne 

ingyenes tanfolyamokat szervezni az idősebb közlekedők számára is. Ez nehéz 

feladat, de nagyon fontos irányelv a Rendőrséggel, valamint az oktatást végző 

intézményekkel, autósiskolákkal való szoros együttműködés kidolgozása.  

Fontos irányelv még szintén a Rendőrséggel való együttműködés a megrongált 

közterületi táblák, bútorok elkövetőinek felderítése. 

Ezen a területen nagyon fontos, hogy a karbantartási munkálatok szakszerűen 

legyenek kivitelezve. Irányelvként kitűzhető cél, hogy olyan kivitelező kerüljön 

kiválasztásra, aki megbízható, elfogadható munkát tud produkálni. Itt az ellenőrzés 

hatékonysága is fontos szerepet játszik.  

A munkák során szorosan együtt kell dolgozni a Városfejlesztési csoport 

munkatársaival, figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket, hogy a teljes 

úthálózat és azzal egyidejűleg a csapadékvíz-hálózat is felújításra kerüljön. Az 

útépítést és csapadékvíz elvezetést nem lehet elhatárolni, az összefüggő, csak és 

kizárólagosan együtt kezelendő feladat kell, hogy legyen.  

Fontos cél, hogy a város forgalomtechnikai szervezete legalább ötévenként 

felülvizsgálatra kerüljön, hiszen a gépjárműállomány növekedésével az utak 

teherbírását is felül kell vizsgálni, előfordulhat, hogy néhány belterületi kiszolgáló 

út teherbírását növelni szükséges a fejlesztése során. Nem elég csak kátyúzni, 

néhány út a megnövekedett igények miatt teljes felújítást igényel. 

A külterületi utak vonatkozásában az ellenőrzés hatékonyságát kell növelni, mivel a 

földtulajdonosok sok esetben elszántják a belvízelvezető árkokat és az utakat is. 

Közlekedés, 

tömegközlekedés 

Közutak kezelése 
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Ugyan jelentős részben ők használják sz utakat, az együttműködés azonban még 

nem megoldott, irányelvként a jó kapcsolatok kialakítására és a kölcsönös 

segítségnyújtásra kell törekedni. 

A hó-eltakarítás során irányelvként kell tekinteni a szolgáltatóval való részletes és 

mindenre kiterjedő szerződés előkészítését. Itt kiemelt együttműködés szükséges a 

Jogi Iroda dolgozóival, valamint a Közterület felügyelet munkatársaival. Mind a 

személyi és mind a technikai háttér megteremtése fontos, kiemelten kezelendő 

feladat kell, hogy legyen. 

Fontos irányelvként kell kezelni, hogy a szúnyogirtásra a saját költségvetésben is 

kerüljön elhatárolásra összeg, mivel a védett természeti értékeink miatt ezeken a 

területeken többszöri és környezetkímélő technológiával kell az irtást megoldani.  

A közterület fenntartása során el kell határolni a közmunka program keretében 

elvégeztethető és a szakmai feladatokat. Nem lehet irányelv, hogy minden 

feladatot a közmunkaprogram keretében kell kivitelezni. Fontos irányelv az 

ellenőrzés hatékonysága, annak ellenőrzése. A közmunkaprogram keretében a 

lehetőségek függvényében szakmunkát is igénybe kell venni. 

A díszkutak üzemeltetése során a szakmai szempontokat kell irányelvként kezelni, 

hiszen nemcsak a karbantartás, hanem a fenntartás, tisztántartás is némely 

esetben komoly szakmai tudást igénylő munka. 

 

A köznevelési törvény 2013. január napjától jelentősen átalakította a köznevelési 

intézmények fenntartásával kapcsolatos korábbi szabályozást, amelyet követően 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. január 01. napját 

követően már csak az óvodák tekintetében rendelkezik fenntartói 

jogosítványokkal, az iskolák, kollégiumok tekintetében működtetői feladatokat lát 

el. 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatékonyabb működés 

érdekében a 178/2013. (V. 10.) Kgy. határozatával gazdaságossági és hatékonysági 

okokból döntött egy új egyesített köznevelési intézmény létrehozásáról, amelyben 

összevonásra kerültek az addig különálló óvodák. A Hódmezővásárhelyi Egyesített 

Óvoda megalapításának napja 2013. szeptember 1. napja, amelytől kezdve az 

alábbi tagintézményi bontásban az alábbi telephelyeken lát el az intézmény 

köznevelési feladatokat. 

Tagintézmények:  Tagintézmények székhelye Telephelyek 

Magvető u-i  6800 Hódmezővásárhely, Magvető u. 2. 6800 Hódmezővásárhely, Észak u. 94. 

Környezetvédelemmel 

kapcsolatos feladatok 

Közterület fenntartás 

Köztéri műtárgyak 

A közelmúlt szervezeti 

átalakulásai 
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Székhelyintézmény 6800 Hódmezővásárhely, Szent István utca 
73. 

Pál u-i  
Tagintézmény 

6800 Hódmezővásárhely, Pál u. 54. 
6800 Hódmezővásárhely, Malom u. 25. 

6800 Hódmezővásárhely, Pálffy u. 41. 

Oldalkosár u-i  
Tagintézmény 

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 14. 
6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 93. 

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 4. 

Nádor u-i  
Tagintézmény 

6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 23. 

6800 Hódmezővásárhely, Tornyai János u. 15. 

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 33. 

6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 35. 

32. táblázat: A Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda tagintézményei és telephelyei 

Az óvodai infrastruktúra fejlesztése az elmúlt évben jelentős mértékben tudott 

megvalósulni, a jövőben a szakmai működést szolgáló fejlesztések ösztönzése a 

célszerű. 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4. pontja valamint az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése alapján az 

alábbi, egészségügyi alapellátások körébe tartozó ellátásokat biztosítja lakossága 

részére: 

● háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,  

● fogorvosi alapellátás,  

● alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás,  

● védőnői ellátás,  

● iskola-egészségügyi ellátás.  

A településen 23 felnőtt és 9 gyermek háziorvosi körzet került kialakításra, 

amelyekben egészségügyi feladat-ellátási szerződés keretében végzik munkájukat 

a gazdasági társasági illetve egyéni vállalkozói formában működő orvosok. A 

közgyűlés döntése értelmében a fogorvosi feladatok 8 vegyes korcsoportú 

valamint 4 gyermek fogászati körzetben kerülnek ellátásra. A központi háziorvosi 

ügyeleti ellátást megbízási szerződés keretében végzi a Panacea 2000 Kft. 2015. 

december 31. napjáig. Az iskola-egészségügyi ellátás részben a területi ellátási 

kötelezettséggel házi gyermekorvosként is működő háziorvosok, részben a 

kifejezetten iskola-orvosi tevékenységet végző orvosok által kerül ellátásra. A 

védőnői ellátás keretében a család- és nővédelmi egészségügyi gondozást valamint 

az ifjúság - egészségügyi gondozást a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi 

Egészségügyi 

alapellátások 
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Társulás fenntartásában működő Kapcsolat Központ Védőnői Szolgálatának 

munkatársai látják el. 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008-ban fogadta el a 10 évre 

szóló Egészséges Vásárhely Programot. A program célja Hódmezővásárhely és a 

hozzá tartozó kistérség lakossága egészségi állapotának megőrzése, javítása és az 

egészségben eltöltött életévek meghosszabbítása érdekében az egészség védelme, 

a betegség megelőzése, a felvilágosítás és az egészségtudatos magatartás 

fejlesztése.  

A kiinduló állapot megismerése, a hosszú távú célok kijelölése és a későbbi 

monitorozás segítése érdekében halálozási elemzésre és lakossági egészség 

magatartási felmérésre került sor. A programok kidolgozásában szervezésében és 

végrehajtásában pedagógusok, házi- és kórházi orvosok, védőnők, szociális 

munkások, ápolók, asszisztensek, civil szervezetek és az önkormányzat dolgozói 

vettek részt. 

Az Egészséges Vásárhely Program szervezetileg a Csongrád Megyei Egészségügyi 

Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény része, amelynek keretében a 

2013-as évtől Hódmezővásárhelyen, 2014-től pedig Makón is Egészségfejlesztési 

Irodaként nyújt szolgáltatásokat a vásárhelyin túl a makói kistérség lakosai 

számára. 

A program elemei, amelyekkel a lakosság minden korosztályát meg kívánják 

szólítani, négy fő csoportba sorolhatók: 

● A gyermekeknek és fiataloknak szóló programok kiemelt figyelmet 

fordítanak a mindennapos testnevelésre, a túlsúly megelőzésére és a 

túlsúlyos gyermekek kezelésére, a dohányzás megelőzésére és 

visszaszorítására, a drog-prevencióra, a személyiség fejlesztésére, a 

szükséges védőoltásokra, valamint az egészségtan iskolai oktatására. 

● Az aktív korúaknak szóló elem a férfiak és nők szűrésére, a rendszeres 

testmozgás, az egészséges táplálkozás és a dohányzásról való leszokás 

segítésére fordít kiemelt figyelmet. 

● Az időseknek szóló program középpontjában az egészséges életmóddal 

kapcsolatos tanácsadás és célzott szűrések állnak. 

● Valamennyi korosztály esetében kiemelt cél a szív és érrendszeri 

betegségek és a rosszindulatú daganatok kockázatának csökkentése és a 

lelki egészség megőrzése. 

A TÁMOP-6.1.2-11/3 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a 

kistérségben” kiírás keretében szűrési és életmódváltó programok, 

ismeretterjesztő előadások és kommunikáció útján tudás-átadás valósul meg a 

hódmezővásárhelyi és a makói kistérségben.  

Egészséges Vásárhely 

Program 
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A város lakossága számára az egyes járó- illetve fekvőbeteg ellátások a 2012. május 

1. napjától állami fenntartásban működő Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó 

Központ Hódmezővásárhely-Makó intézményen keresztül érhetőek el. 

Az önkormányzat által kötelezően biztosítandó egészségügyi alapellátások közül a 

háziorvosi, a házi gyermekorvosi valamint a fogorvosi ellátások területi alapú 

ellátási kötelezettséggel működnek, és gyakorlásuk vagyoni értékű jog, ún. 

praxisjog meglétéhez kötött. A feladatot ellátó orvosok jellemzően gazdasági 

társasági illetve egyéni vállalkozói formában működnek, a feladatellátásért járó 

finanszírozást pedig közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapják. 

A finanszírozás eddig megvalósult és a közeljövőben is várható emelésére 

tekintettel - amellyel a működési engedélyhez kötött tevékenység személyi és 

tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges kiadások fedezhetőek - javult az egyes 

praxisok fenntarthatósága.  

A fenti feladatokat ellátó orvosok tekintetében azonban még mindig jellemző a 

magas átlagéletkor, sokan még a nyugdíjas életkort követően is folytatják 

tevékenységüket, mivel praxisjogukat vagy csak alacsony vételáron, vagy 

egyáltalán nem tudják értékesíteni.  

További probléma, hogy a finanszírozás összegéből a működtetés megvalósítható, 

azonban viszonylag kevés forrás marad fejlesztések megvalósítására. Az egyes 

orvosi rendelők tárgyi felszereltsége és infrastrukturális jellemzői között jelentős 

különbségek adódnak, függően az adott praxis beteglétszámától, finanszírozásától 

valamint a rendelő tulajdonjogának kérdésétől. Az orvosi rendelők között 

találhatóak önkormányzati tulajdonú, az orvos saját tulajdonában lévő, illetve 

bérelt ingatlanok is. Az egyes orvosi rendelők helyének illetve tulajdonjogának és 

tárgyi felszereltségének kérdése lassan kettő évtizedet ölel át, a folyamatosan 

megjelenő jogszabályok illetve jogalkalmazást elősegítő útmutatók tükrében 

azonban önkormányzatunk kiemelten figyel arra, hogy - gazdasági lehetőségei 

függvényében - minden praxist egyenlő mértékben támogasson. A lakosság 

egészségügyi ellátásának minél magasabb színvonalon történő biztosítása 

érdekében az önkormányzat igyekszik minden, az ellátásban dolgozó orvossal 

személyes kapcsolatot kialakítani, és minden adódó problémát, kérdést 

hatékonyan kezelni. 

 

● Tanyagondnoki szolgálat életre hívása. 

● Mikkamakka Játéktár tartós működtetése. 

Kiemelt figyelem a 

praxisok egyenlő 

mértékű 

támogatására 

Rövid távú tervek 
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● DAOP - 5.1.2 Szent István téri Város-rehabilitációs program folytatása. 

● Szakmai feladatok és innovatív kezdeményezések összehangolása. 

● Önkéntesek munkavégzésének belső szabályinak kidolgozása. 

● Elért eredmények megtartása, intézményi működés folyamatos 

biztosítása. 

● Idősek bentlakásos és bölcsődei intézmények infrastrukturális 

fejlesztése pályázati programokból. 

● Külterület szakmai felmérése, feltérképezése. 

● Szakmai kapcsolatok, továbbképzések folyamatos biztosítása. 

● Tárgyi feltételeinket a kor informatikai és a szakma követelményeinek 

megfelelően kialakítani. 

● Pályázatok segítségével bővíteni, fejleszteni intézményeinket. 

● Újabb speciális szolgáltatások bevezetése, átgondolva az idősellátás 

újszerű lehetőségeit. 

● A születésszám emelkedését támogató további országos szociálpolitikai 

intézkedések biztosítása. 

● Munkahelyteremtés. 

● Családbarát munkahelyek kialakítása. 

● Cégek és vállalatok társadalmi felelősségvállalásának erősítése. 

● A továbbképzési rendszer átalakítása a) belső b) szociális otthonokban 

dolgozó ápolók egészségügyi képzése. 

● Informatikai fejlesztés. 

● Paradigmaváltás az időskorúak ellátásában, ezek kapcsolódó stratégiák 

kidolgozása: 

- házi segítségnyújtás bővítése, 

- nagy létszámú intézmények kitagolása, 

- házi betegápolás bevonása, együttműködési lehetőségek feltárása. 

A szociális szolgáltatások további fejlesztése érdekében az alábbiakban felsorolt 

fejlesztések szükségesek, pályázati források bevonásával. 

● Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

- Részleges akadálymentesítés 

- Gépkocsi működtetése a külterület biztonságos ellátása érdekében 

Fejlesztési célok 

Szükséges fejlesztések 
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- Infrastrukturális fejlesztés 

- Tanyagondnoki szolgálat megszervezése, külterület ismételt és teljes 

körű felmérése 

● Egyesített Bölcsődei Intézmény 

- Hóvirág utcai telephely - régi szárny belső felújítása 

- Folyamatos játék és eszközfejlesztés 

● Csodaház Foglalkoztató Napközi 

- Fejlesztőeszközök és mozgásfejlesztő gépek biztosítása 

- Gondozóház kialakítása 

● Idősek Otthonai 

- Infrastrukturális fejlesztés, energetikai korszerűsítés, férőhelybővítés 

● Házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés 

- Kapacitásbővítés mind az ellátotti, mind a szakmai létszám 

tekintetében és eszközfejlesztés 

● Támogató szolgáltatás 

- Kapacitásbővítés és új terepjáró gépkocsi beszerzése 

● Hajléktalan ellátás 

- Az épület állagmegóvása és folyamatos karbantartása 

- Városi üres ingatlanok, továbbá állami és más eladásra szánt 

ingatlanok teljes körű felmérése, mely adatbázisként segíthetné a 

hajléktalanok kiléptetését, de az eladósodott családok problémáinak 

is megoldást jelenthetne 

- Kiléptetési programok kidolgozása 

● Fogyatékkal élők bentlakásos intézményei 

- Az épület állagmegóvása és folyamatos karbantartása 

- Eszközfejlesztés 

● Gyermekek Átmeneti Otthona, Családok Átmeneti Otthona további 

biztosítása  

- Ellátási szerződés keretében 

● Értelmi fogyatékosok nappali ellátása  

- Az intézmény megnyugtató további működtetése 

● Egészségügyi és szociális prevenciós munka további összekapcsolása, 

● Iskolapszichológiai ellátás kialakítása, 

● Ortopédiai gyermekszűrés megvalósítása, 

● További közös eszközfejlesztések és infrastrukturális fejlesztések. 
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● Nem kötelező feladatok ellátása kistérségi szinten, amennyiben valós 

igény mutatkozik ezekre a jövőben.  

● Az ellátórendszer és a felmerülő igények folyamatos monitorozásával a 

változó szükségletekre történő gyors, rugalmas reagálás, megfelelő 

ellátások biztosítása. 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén hajléktalanná vált személyek 

ellátását a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató által üzemeltetett hajléktalan 

ellátó komplexum (Átmeneti Szálló, Éjjeli Menedékhely, Nappali Melegedő és krízis 

időszakban utcai szociális munka, szolgáltatás) biztosítja. A szállón lakó hajléktalan 

személyek, a szociális munka módszereinek alkalmazásával, egyéni és csoport 

foglalkozások keretében fejlődhetnek, válhatnak alkalmassá a többségi 

társadalomba, a munka világába történő visszatérésre. Az intézmény a szociális 

munka etikai kódexében megfogalmazottak szellemében végzi a szociális törvény 

által rá rótt feladatait, a keresztény-humanista hozzáállás szem előtt tartásával. A 

rehabilitációt jelenleg pályázati forrásból csoportfoglalkozások, innovatív 

programok (sport, kertgondozás) szervezése keretében végezi, illetve, az 

intézményből történő kiköltözés után is lehetőség van a rendszeres 

kapcsolattartásra, az azt igénylő gondozottak nyomon követésére. A tevékenység 

során a többségi társadalom értékrendszerét közvetíti az ellátottak felé; a 

tolerancia, és az egymás iránti elfogadás erősítése mellett fontos cél, legnehezebb 

feladat, hogy a meglévő eszközök optimális felhasználásával, vágyat teremtsen, 

motiválja az ellátottakat arra, hogy maguk is újra a közösség hasznos tagjaivá 

kívánjanak válni, saját, még meglévő, rendelkezésre álló erőforrásaikat ez irányba 

összpontosítsák. 

Megoldandó, illetve fejleszthető terület lehetne védett munkahelyek létrehozása 

és intézményen kívüli, kiléptető lakások működtetése. Felmerülő probléma: a 

pszichiátriai betegek megfelelő egészségügyi ellátás nélkül, még ha rendelkeztek is 

valamikor saját ingatlannal, lakhatási lehetőséggel, nagyon gyorsan megjelennek a 

hajléktalan ellátás területén. Az állapotukból eredő „összeférhetetlenségük”, 

„betegség tudat nélküliségük” megakadályozza őket normál életvitelük 

folytatásában, gyakran emiatt családtagjaik is elfordulnak tőlük, pszichiáter 

szakorvosukkal pedig ők maguk nem tartják a kapcsolatot, mondván, nem 

betegek. A szenvedély betegségekkel küzdők is nagy számban megtalálhatóak az 

ellátottak soraiban, az ő helyzetük is nehezített, mivel gyakran önmaguk előtt sem 

vallják be betegségüket, így segítséget sem kérnek. Aki eddig segítséget kért, 

annak is csak távoli városokban van lehetőség rehabilitációs intézményt keresni, 

találni. Jellemző, hogy már több ilyen jellegű intézményt is „megjárt”, több 

elvonókúrán részt vett személyek sikeres rehabilitációját várja el a társadalom a 

hajléktalan ellátástól, miközben ehhez eszközök nem állnak rendelkezésre. 

Hajléktalanok ellátása 

a szociális törvény 

alapján és a 

keresztény-humanista 

hozzáállás 

szellemiségében 

Védett munkahelyek, 

kiléptető lakások 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Gazdasági Program 

2014-2019 
 

SZAKTERÜLETENKÉNT MEGHATÁROZOTT PROGRAMOK  167 

Megelőzés érdekében jelenleg az intézmény lehetőségei között az alábbiak 

szerepelnek: 

1. Oktatási intézményekkel kötött megállapodásokon keresztül, az iskolai 

önkéntes munka kötelezővé tétele okán az intézménybe érkező diákok és 

szüleik érzékenyítése a hajléktalanság, mint probléma iránt,  

2. pályázati program keretében (osztályfőnöki óra, közös sport program 

diákok és ellátottak részére stb.) tájékoztatás a hajléktalanságról, annak 

okairól, 

3. a média, mint eszköz felhasználása, figyelem felkeltés a hajléktalan 

emberek problémáira, tud tenni. Itt említhető még meg a Regionális 

Diszpécser Szolgálattal együttműködési megállapodás, valamint a helyi 

rendőrséggel, a város egyéb szociális ellátóival való kapcsolattartás is, 

annak érdekében, hogy minél hamarabb segítséghez juthassanak az arra 

rászoruló, krízis helyzetben lévő embertársaink.  

Specifikusan csak a hajléktalanság megelőzésével foglalkozó ellátási forma jelenleg 

a szociális ellátási formák eszköztárában még nem fellelhető, de részelemei a 

családsegítésben, az adósságkezelési programokban stb. felfedezhetők.  

 

A korábban állami és vegyes tulajdonú ingatlanok 1992. május 1-jétől 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatához kerültek. Az 

önkormányzati lakások száma az 1990-es évektől folyamatosan csökkent, ennek a 

folyamatnak a megállítása érdekében az önkormányzat 2003-ban módosította 

lakásgazdálkodással, lakhatási feltételekkel kapcsolatos koncepcióját, és a 

bérlakások számának növelését tűzte ki célul, valamint egyidejűleg döntött arról is, 

hogy felfüggeszti az önkormányzati lakások értékesítését. Így 2013-ra az összes 

önkormányzati lakásbérlemény 773 db-ra emelkedett, és jelentősen csökkent a 

komfort nélküli lakások száma, már csupán 20 db ezek száma. 

A lakások jelentős része tömbökben a Belvárosban található, az Önkormányzat 

számos lakással rendelkezik az Andrássy, Szegfű, Zrínyi, dr. Rapcsák András, Lázár, 

Kaszap, Oldalkosár, dr. Nagy György, Éva, Hódtó, Hóvirág, Kohán György utcákban, 

valamint a Kossuth és Szabadság téren. Ezen kívül a városban szétszórtan 

találhatóak családi ház jellegű ingatlanok. Ugyanakkor nagy számban vannak a 

Belvárostól távolabb eső ingatlanok, a város északi részén a Dobó Katalin, Janáky 

és Bibó Lajos utcákban. 

Két belvárosi társasházon kívül (Andrássy út 28. és Lázár utca 10.) a lakások 

szociális alapon, pályázat útján kerülnek bérbeadásra. A megpályázható lakásokon 

kívül 29 lakás esetében a Magyar Honvédség dönt a bérlők kijelöléséről, 15 lakás 

esetén a Művészeti Alap, 5 lakás esetén pedig a Belügyminisztérium jelöli ki a 

Cél a bérlakások 

számának növelése 

A bérlakások 

elhelyezkedése 

A lakások 

túlnyomórészt szociális 

alapon kerülnek 

bérbeadásra 
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bérlőt. 

Az önkormányzati lakások bérlői túlnyomó részt hátrányos helyzetűek, alacsony 

jövedelműek, akik számára sokszor a szociális alapon megállapított lakbér fizetése 

és a lakáshoz kapcsolódó közüzemi költségek megfizetése is jelentős terhet jelent. 

Nagy odafigyelést igényel a szerződések 6 havonta történő hosszabbítása, 

befizetések ellenőrzése.  

2008 óta új önkormányzati lakás építésére nem került sor, a lakásállomány nem 

bővült, az igénylők szám azonban folyamatosan növekszik. Évente csak mintegy 

10-15 esetben kerül sor önkormányzati lakás leadására abból az okból, hogy a 

bérlők saját lakásba költöznek, vagy lakhatásukat más módon oldják meg.  

Másik nagy probléma a lakások állapotának folyamatos romlása. Az önkormányzat 

által a tulajdonában álló lakások felújítására, karbantartására fordítható összeg 

évről-évre csökken. Ettől csak az utóbbi két év a kivétel, a Szent István város-

rehabilitáció keretében felújításra fordított összeg miatt, melyből a Szabadság tér 

és környéke újulhatott meg. 

A problémákat az Önkormányzat igyekszik kezelni, csökkenteni a szegregátumokat, 

méltányosan, az összes körülményt figyelembe véve eljárni.  

Cél lehet a lakásállomány növelése, amennyiben erre anyagi forrás rendelkezésre 

áll, valamint a meglévő lakásállomány további felújítása. Pályázati forrásból 

jelenleg is folyamatban van önkormányzati ingatlanok felújítása. 

Az önkormányzat támogatja a saját lakáshoz jutást (ingyenes építési telkek, 

kamatmentes kölcsön nyújtása, vissza nem térítendő támogatás nyújtása). 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendezvények 

szervezésekor elsődleges szempontnak tartja, hogy minden korosztályt 

megszólítson és a programok a város széles rétegeinek szóljon. Több dimenziója 

van a kultúra közvetítésének: a Tornyai János Múzeum, a Bessenyei Ferenc 

Művelődési Központ (BFMK), az Emlékpont, illetve a kifejezetten a város által 

szervezett rendezvények, fesztiválok. 

A Tornyai János Múzeum az igényes képzőművészeti kiállítások szervezésében vesz 

részt, illetve egyéb, időszakos kiállításokat szervez. Az éves tervek elkészítésében 

A szerződések 6 

havonta történő 

hosszabbítása, 

befizetések ellenőrzése 

A lakásállomány nem 

bővül, az igénylők 

száma nő 

A lakások állapotának 

folyamatos romlása 

Cél: minden korosztály 

és réteg megszólítása 
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egy művészeti kuratórium segíti a munkáját, hogy minél színvonalasabb 

kiállításokat lehessen a vásárhelyiek részére bemutatni.  

A BFMK-ban minden korosztály számára kell programokat szervezni, az óvodástól a 

komolyzenét kedvelőkig. A lényeg, hogy igényes kultúrát és előadásokat lehessen 

bemutatni. A különböző rendezvények, programok szervezésekor évről évre egyre 

nagyobb hangsúlyt kap a fiatalabb korosztály megszólítása, hiszen ők azok, akik ha 

nem találják meg a számukra megfelelő programot a szomszédos megyeszékhelyre 

mennek át koncertekre, programokra és nem Hódmezővásárhelyen maradnak. 

Éppen ezért 2014-ben is igyekeztünk olyan programokat biztosítani számukra, 

melyek itt tartják őket szülővárosukban. Ezzel párhuzamosan alakítottuk ki azt a 

koncepciót, hogy színvonalas irodalmi előadások és komolyzenei koncertek is 

helyet kapjanak és bemutatásra kerüljenek, ezáltal kedvezve a közép és idősebb 

korosztálynak.  

A rendezvények elsősorban a városban élő lakosok számára kerülnek 

megrendezésre, azonban az elmúlt időszakban a város határain kívülről is egyre 

többen és egyre nagyobb létszámban érkeztek városunkba. Ezt a folyamatot kell 

tovább erősíteni, hiszen az a cél, hogy minél több turista érkezzen a városba. Ehhez 

igényes, figyelemfelhívó programokra van szükség, nem „lecsófesztiválokra”. 

Vásárhely abban szeretné megkülönböztetni magát más városoktól, hogy a magas 

kultúra területén próbál meg érvényesülni a régióban. Szeged közelsége is előnyt 

jelenthet, azonban nem szabad hasonló programokat szervezni, meg kell 

különböztetni Vásárhelyt a megyeszékhelytől, de csomagban már kínálhatóak az 

eltérő rendezvények. Azért, hogy egy turistának, aki a régióba jön, megérje egy-két 

napot Vásárhelyen is eltölteni.  

Az Emlékpont tudományos-oktatási területen jelenthet egyediséget. Mivel vidéken 

az egyetlen ilyen jellegű intézmény, ezért nagy potenciál rejlik benne, amit még 

jobban ki kell használni, akár országos intézmények partnerségét is felhasználva. 

A rendezvényeinknél igyekszünk a legmagasabb színvonalat biztosítani, és 

megtenni mindent azért, hogy a város lakossága minőségi programokon vehessen 

részt, ez viszont jelentős anyagi ráfordítással jár.  

A pályázati források sokat segítenek a rendezvények megtartásában, de még 

mindig több forrásra lenne szükség ahhoz, hogy az összes kitűzött célt meg 

lehessen valósítani. 

Az Önkormányzat igyekszik még több pályázati forrást elnyerni, hogy ebből évről 

évre egyre színvonalasabb programokat valósíthasson meg, ezáltal az emberekhez 

még közelebb hozza a minőségi szórakozást és a kultúrát.  

Bessenyei Ferenc 

Művelődési Központ  

Előnyben a magas 

kultúra rendezvényei 

Emlékpont 

A kultúra városa 
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Fontos, hogy megújulásra képes legyen a város, tartsa a színvonalat és kialakítson 

egy olyan imázst, amely a „kultúra városa” jelzőt juttatja eszébe egy idegen 

számára. 

 

Az Önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti. 

A város költségvetési lehetőségeitől, valamint egyéb támogatási forrásaitól 

függően törekedni kell az önkormányzati sportlétesítmények, sportpályák 

fejlesztésére, újak építésére.  

Az Önkormányzat együttműködik a sporttal foglalkozó helyi, és külterületi 

szervezetekkel, továbbá biztosítja az Egészséges Vásárhely Program és ennek 

keretében a mindennapos testedzés működését. 

Az Önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi, és 

külterületi sporttevékenységeket. A sporttevékenység részterületei között az 

önkormányzat az alábbi szempontokat emeli ki:  

● A lakosság egészségmegőrzése érdekében a sporttevékenységek 

középpontjába elsősorban az iskolai testnevelést, mint kötelezően 

ellátandó sportfeladatot –, valamint a szabadidősportot kell állítani. 

Meg kell teremtenie az iskolai testnevelés és sporttevékenység 

gyakorlásának a feltételeit. A szabadidősport fejlesztésével a lakosság 

széles rétegeit kell ösztönözni az egészséges életforma kialakítására. 

● Figyelemmel az esélyegyenlőségre segíteni kell a fogyatékosok és a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeit. 

● A sportegyesületen belüli utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása 

a kulcsfontosságú feladatok közé kell, hogy tartozzon. Ezt a sporttörvény 

is a támogatásra javasolt területek közé sorolja, sőt az Európa Tanács 

által kiadott Európai Sport Charta is javasolja. 

A város kulturális életének, a lakosok szórakozási lehetőségeinek és a sport 

„idegenforgalmának” bővítését segítheti, ha Hódmezővásárhely egyedi, 

reprezentatív, jelentős érdeklődésre számot tartó, országos sportesemények 

rendezését vállalja.  

Városunk társadalmi, gazdasági életének további fejlesztése érdekében az 

önkormányzatnak törekednie kell a kistérségi, valamint más városokkal való 

sportkapcsolat kialakítására, nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételre, a 

testvérvárosi kapcsolatok adta lehetőségek minél jobb kihasználására.  

Egészségmegőrzés, 

esélyegyenlőség, 

utánpótlás 

Egyedi, országos 

sportesemények 
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Legfontosabb cél, hogy a lakosság minél nagyobb hányada sportoljon, mozogjon 

heti rendszerességgel, melyhez az Önkormányzatnak meg kell teremtenie az 

infrastrukturális feltételeket. Ez nagy kihívás, hiszen jelentős források szükségesek 

a különböző beruházások végrehajtásához, illetve a mindennapos testnevelés és 

az EVP is komoly összegeket emészt fel. 

A kihívásokra adott válasza Önkormányzatunknak egyértelmű. Elsődleges a 

szabadidősport, a rekreáció, a prevenció és az utánpótlás-nevelés, tehát biztosítani 

kívánjuk valamennyi korosztály számára a sportolás lehetőségét. Az országban 

egyedülálló módon még 2005-ben bevezettük valamennyi oktatási 

intézményünkben a mindennapos testnevelést, úszásprogramot működtetünk, 

melynek keretében minden diák hetente egy alkalommal ingyen eljuthat az 

uszodába. Célunk, hogy már fiatal korban váljon minden gyermek életénének 

részévé a sport, a mozgás. Szem előtt tartjuk, hogy az iskolák befejezése után is 

minél többen mozogjanak, amit a sportinfrastruktúra folyamatos fejlesztése 

mellett különböző rendezvényekkel próbálunk elérni. Ez az egyik mozgatórugója az 

Egészséges Vásárhely Programnak is. A fiataloktól az idősekig, a diákoktól a 

nyugdíjasokig mindenki megtalálhatja a számára kedves és élvezetes 

mozgásformát. 

Az elmúlt bő évtizedben milliárdos sportinfrastruktúra fejlesztések történtek a 

városban. Még 2003-ban átadtuk a fedett uszodát, majd építettünk több kis 

műfüves pályát, sportcentrumot hoztunk létre, szabadidős rekortán futópályát 

építettünk, melynek a bővítése jelenleg is zajlik. Létesült extrém sport pálya, 

számos kültéri tornapálya és játszótér. Folyamatosan fejlesztjük a Városi Stadiont, 

ahol műfüves pályákat építettünk, felújítottuk a füves pályákat, öntözőrendszert 

telepítettünk, felújítottuk az öltözőket.  

Az előttünk álló két évben is komoly fejlesztések várhatóak a Városi Stadionban. A 

TAO program keretében tavasszal beépítésre kerül az öltözőépület udvara, ahol a 

labdarúgók és az atléták öt darab új öltözőt vehetnek majd birtokba. Szintén 

tavasszal megvalósul a nagy műfüves pálya műfüvének cseréje, a pálya kerítésének 

és labdafogó hálójának teljes felújítása, valamint megépítésre kerül egy 64 x 44 m-

es, világítással ellátott műfüves edzőpálya. A beruházás teljes költsége bruttó 195 

millió forint, melyhez Önkormányzatunk mintegy 60 millió forint önrésszel járul 

hozzá. 

A tervek szerint a nyáron megkezdődik az atlétika centrum építése a Városi 

Stadionban. A beruházás négy projektelemre bontható: 
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● 8 sávos, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas rekortán 

futópálya építése a meglévő salakos pálya helyén 

● atlétika dobópálya építése a bmx-cross pálya helyén, ezzel egyidejűleg 

egy új bmx-cross pálya kialakítása a városban 

● a meglévő futófolyosó teljes felújítása 

● a műanyag székekkel ellátott lelátó lefedése 

A beruházás várható költsége bruttó 350 millió forint. 

2016 tavaszán az egyik műfüves edzőpályát szeretnénk egy könnyűszerkezetes 

munkacsarnokká alakítani, ami nagy segítséget jelentene az utánpótláskorú 

labdarúgók és atléták téli felkészülésében. A beruházás mintegy bruttó 80 millió 

forintba kerül. 

De nem csak a Városi Stadionban történik fejlesztés, hiszen jelenleg is épül a volt 

Tiszti Klub épületében egy sportközpont, ahol vívócentrumot alakítunk ki, de az 

ökölvívók is ebben a helyiségben találnak majd új otthonra. 

Jelenleg is folyik a népkerti futópálya bővítése, valamint az uszoda fejlesztése, ahol 

egy új 33x25 m-es medencét építünk a sportolóknak, de a kisgyermekesek is 

kapnak élménymedencét. 

Természetesen a megépített létesítmények működtetése, üzemeltetése sem kis 

feladat, ehhez is komoly önkormányzati szerepvállalás szükségeltetik. A 

sportlétesítmények üzemeltetését önkormányzati gazdasági társaságok végzik. 

 

Mind a városmarketing, mind a kommunikáció területén a legnagyobb kihívás, 

hogy milyen formában és milyen hatékonyan lehet „eladni” a várost, milyen képet 

tudunk kialakítani a városról. Megjelenési lehetőségek: helyi, regionális és 

országos médiafelületek. Hódmezővásárhely célul tűzte ki, hogy ne egy legyen a 

tucatnyi olyan város között, amelyek egymáshoz hasonló fesztiválokkal próbálnak 

meg arculatot kölcsönözni maguknak, hanem egyedi dolgokkal, a város 

egyediségével próbáljon meg kitűnni a többi város közül. 

Hódmezővásárhely leginkább a kultúra és az élhetőség jegyében próbál 

megjelenni a „piacon”. Kulturális téren olyan kiállításokat kell a városban rendezni, 

amely vonzza az idelátogatókat. Egy komolyabb kiállítás megrendezése a 

marketing és kommunikációs költségekkel 35-40 millió forintba kerül, így 

elmondhatjuk, hogy minden azon múlik, hogy tudjuk-e biztosítani ezeket a 
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kialakítása 

Kultúra és élhetőség 
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forrásokat. Természetesen egy igényes koncert, vagy pár napos fesztivál is jelentős 

összegbe kerül, így mindennek az alapja a források előteremtésének a lehetősége. 

Sportolás területén Vásárhely sok esetben már jobb infrastrukturális feltételekkel 

rendelkezik, mint a megyeszékhely. Pl: fedett sportuszoda, rekortán pálya. Itt fog 

megépülni a regionális atlétikai centrum és a Dél-Alföld legjelentősebb 

vívóközpontja is. Erre lehet építeni, ahogy tesszük azt a Magyar Úszó Szövetséggel 

való együttműködés során. Gyurta Dániel és az úszóválogatott több tagja, a 

jelentősebb versenyek előtt Vásárhelyen készülnek fel. A 2016-os Ifjúsági Úszó Eb-t 

a város rendezi meg, így az is egy jó megjelenési lehetőség lesz. 

Vásárhely az országban egyedüliként tagja a Cittaslow, élhető városok 

szövetségének. A mozgalom célja a helyi értékek védelme, olyan megoldások és 

technológiák alkalmazása, amelyek célja a környezet és a városi élet minőségének 

fejlesztése, a polgárok érdekeit szem előtt tartó életkörülmények kialakítása és a 

helyre jellemző egyedi értékek és tradíciók megóvása. A kultúrában és a 

hagyományokban gyökerező és a térségre jellemző tradicionális termelési formák 

védelme alapvető követelmény, melynek során törekedni kell a tudatosság 

társadalmi elsajátításának ösztönzésére. A környezetünkre történő fokozott 

odafigyeléssel az élet számos területén érhető el minőségileg javuló 

feltételrendszer, amely megteremti a városok saját identitásából eredő 

fejlesztéspolitikáját.  

Hódmezővásárhely jövőbeni fejlődése is az élhetőség jegyében körvonalazódik. 

Nemcsak az infrastruktúra fejlődik folyamatosan, hanem a kulturális és a 

művészeti élet is fellendülőben van, hiszen kiemelkedően fontos a város 

polgárainak lehetőséget teremteni a kellemes és kulturált szórakozásra és 

kikapcsolódásra. A település természeti kincsei, egész évben zajló kulturális és 

művészeti programjai az idelátogató vendégeknek és a helyi lakosoknak is sok 

élményt és kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. 

 

Városunk több nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. 15 településsel ápolunk 

testvérvárosi kapcsolatot, valamint tagja vagyunk a nemzetközi Cittaslow 

hálózatnak, amely az élhető városok szövetsége. Ezen szerteágazó kapcsolatok 

aktív fenntartása rendkívül költséges. Bár igyekszünk pályázati forrásokat találni a 

legtöbb együttműködéshez, a problémát mégis legtöbbször a szűkös anyagi 

lehetőségek okozzák. A partnervárosokkal történő közös rendezvények, 

események megszervezése leginkább az anyagi nehézségek miatt jelent kihívást. 

Sport, Ifjúsági Úszó Eb  
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Önkormányzatunk nemzetközi kapcsolatai ápolásához próbál pályázati forrásokat 

találni és ezzel megoldani az anyagi nehézségeket. Fontosnak tartjuk továbbá, 

hogy a partnervárosokkal közösen vállaljuk a rendezvények kapcsán felmerülő 

költségeket, így együttműködésünk kölcsönös. Leginkább a művészetek, a kultúra 

és a sport területén szeretnénk közös projekteket, rendezvényeket megvalósítani, 

valamint kiemelt hangsúlyt kívánunk fektetni városaink fiataljaira; lehetőséget 

biztosítani számukra az ismerkedéshez, hogy ezáltal megismerjék 

partnertelepüléseink hagyományait, kultúráját. 

Az élhető városokat összefogó Cittaslow hálózathoz való csatlakozással az volt 

városunk célja, hogy a globalizáció világában megőrizze értékeit, egyedi 

sajátosságait, valamint hagyományait. Ezen irányelvek alapján szeretnénk 

városunk jövőjét alakítani. 

 

Hódmezővásárhely városa egyedülálló civil szervezeti háttérrel rendelkezik, más 

városokkal összehasonlítva a szervezetek száma nagyon magas, másrészt 

tevékenységük olyan széleskörű, hogy szinte nincs feladat melynek megoldásához 

ne lehetne segítségül hívni őket. 

A civil szervezetek a helyi társadalom fontos részei. A szektor a társadalomban 

betöltött szerepe mellet gazdaságilag is egyre meghatározóbb. A civil szervezetek a 

civil társadalom intézményei, a társadalom életképességének fontos mutatói, 

létük, munkájuk nagyban hozzájárul a helyi közösségek megerősödéséhez, a 

közéleti aktivitás erősödéséhez, illetve a közszolgáltatások fejlesztéséhez. 

Az Önkormányzat rendelkezik nyilvántartással a településen működő civil 

szervezetekről, ez kétévente kerül felülvizsgálatra, frissítésre.  

Hódmezővásárhely város honlapja is helyet ad a civil szervezeteknek, külön aloldal 

tartalmazza az egyes szervezeteket, illetve letölthető egy adatbázis, melyek a 

városi civilek képviselőit és elérhetőségeit tartalmazzák. 

Erős civil aktivitás 
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A településen nincsen intézményesített formája a civilekkel való 

együttműködésnek, a kapcsolattartás ad-hoc jellegű, ezzel szemben azonban az is 

elmondható, hogy a különböző testületek üléseire az adott témában érdekelt civil 

szervezetek képviselői állandó jelleggel meghívást kapnak. Az együttműködés 

folyamatosnak mondható a szociális, oktatási, sport és kulturális ügyek terén. 

Alkalomszerűen az is előfordul, hogy egyes szakmai kérdések esetében civileket 

kérnek fel szakértőként, de ez kevéssé jellemző. 

A civil szervezetek működése nem mindig egyenletes. A tagok többnyire önkéntes, 

önzetlen munkáján alapuló formánál nem várható el a folyamatos, kiemelkedően 

jó teljesítmény. 

A településnek szüksége van a civil szervezetekben megjelenő lakossági aktivitásra, 

társadalmi szolidaritásra, az önkéntes munkát végző emberek tudására, 

tapasztalatára, lokálpatrióta elkötelezettségére és felelősségérzetére. 

Annak érdekében, hogy a civil szervezetek hatékonyan tudják képviselni a helyi 

közösségek sokszínű, gyakran egymásnak ellentmondó érdekeit a helyi civil 

szervezetekkel való együttműködést kiszámítható alapokra kell helyezni. Ehhez 

elkerülhetetlen a folyamatos kapcsolattartás. Az együttműködés a közös 

érdekeken, a közös értékek felismerésének kölcsönös tiszteletén, egymás iránti 

bizalmon, szakmaiságon, önkéntességen, öntevékenységen, esélyegyenlőségen, a 

szervezetek autonómiájának tiszteletben tartásán, függetlenségén és az 

együttműködésben való partnerségen kell alapulnia. Az együttműködés célja: 

● elindulni egy lehetséges úton, mely a fejlődést, az együttműködés 

javítását szolgálja a civil szektorral, 

● lefektetni a jövőbeni célrendszert,  

● a városban működő civil szervezetekkel történő egyeztetés,  

● a konkrét akciótervek kidolgozása, 

● a Közgyűlés és a Civil szervezetek képviselői közösen kidolgozhatják a 

rövid- és középtávú együttműködés rendszerét. 

2008 óta az Önkormányzatnak van civil stratégiája, amelynek fő feladatai:  

● Civil koncepció elkészítése 

● A civil és vállalkozói szférával kialakítandó kapcsolatok megszervezése  

● A partnerek intézményesített bevonása 

Hódmezővásárhelyen Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Német Nemzetiségi 

Önkormányzat működik. A nemzetiségi önkormányzatok Szervezeti és Működési 

Szabályzatuk alapján, szabályozott keretek között működnek, így kisebb ideiglenes 

A civilekkel való 

együttműködés 

intézményesített 

formájának hiánya 

A város épít a civil 

szervezetekre 
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kihívások jelentkeznek bizonyos területeken, amelyek rendszerint megoldásra 

kerülnek.  

Az Önkormányzat jelenleg az inaktív szervezetek kiszűrésére irányuló 

tevékenységet folytat, amelynek célja egy hatékony kétirányú kommunikációs 

folyamat megindítása a szervezeti tevékenységek maximalizálásának érdekében.  

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata igyekszik segíteni az önálló 

szerveződéseket, amelyekkel eredményesen együttműködve támogathatja a város 

érdekeit. A különböző, önkormányzat által nyújtott, nem anyagi jellegű támogatási 

formák is fellelhetők a településen, ezek közül a következő területek emelhetők ki: 

helyiség biztosítás, szakmai, szellemi segítségnyújtás, a sajtó biztosítása, illetve az 

egyes sport és egyéb létesítmények kedvezményes használatának lehetősége. 

Kifejezetten az önkormányzat által kiírt pályázat – mely a civil szervezeteket 

célozná – nincsen, ezt a feladatot egy önkormányzati tulajdonú közalapítvány a 

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány látja el.  

A támogatások – melyek jellemzően a működési költségek fedezésére, illetve 

különböző rendezvények megrendezésére szolgálnak - pályázati úton nyerhetők el. 

A pályázati munkát, részvételt az önkormányzat szakmai, szellemi jelleggel segíti, 

illetve irodai berendezéseket biztosít. 

 

Informatikai kihívások területén az önkormányzatnak több területen kell 

kihívásokkal szembenéznie, hiszen egyszerre vannak jelen az Uniós elvárások, a 

kormányzati iránymutatások, törekvések, és Hódmezővásárhely lakossági, 

vállalkozói igényei. 

Mindezek alapján az informatikai fejlesztési igények legnagyobb hangsúllyal az 

alábbi területeken jelentkeznek: 

● e-önkormányzat fejlesztése 

● közigazgatás korszerűsítése, fejlesztése (hivatali infrastruktúra 

fejlesztése, ügymenetek újragondolása, közigazgatás gyorsítása, 

környezettudatos magatartás) 

● szélessávú hálózat fejlesztés 

● szolgáltatói monopol szerepek csökkentése 

● közösségi nyílt internet elérés kialakítása a város pontjain 

A kétirányú 

kommunikációs 

folyamat megindítása 
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Hódmezővásárhely informatikai fejlesztéseit meghatározó alapelvek:  

● EU2020 – Digital Agenda 

● Digitális megújulás Cselekvési Terv 

● Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 

Önkormányzatunk 2006-ban országosan is kiemelkedő funkcionalitással tudta 

kialakítani e-önkormányzati rendszerét, melynek mára indokolttá vált a 

technológiai korszerűsítése, felülvizsgálata. Sajnálatosan jelenleg nincs olyan 

iránymutatás, amely alapot adhatna olyan rendszer kialakításához, mely 

későbbiekben garantáltan biztosítani tudja a különböző alkalmazások vagy 

települések közötti adatkapcsolatot, amely a közigazgatás fejlesztésének egyik 

alapvető pillére kellene, hogy legyen. 

Iránymutatásként és az e-önkormányzati rendszer megújítására vonatkozóan a 

hazai bevált gyakorlatokat célszerű figyelembe venni. Olyan elektronikus 

rendszerre van szükség, amely mind az állampolgároknak, mind a vállalkozásoknak 

könnyen hozzáférhető, és egyszerűen használható.  

Törekvésünk olyan nyomtatványok kialakítása és elérhetővé tétele, amely az ÁNYK 

általános nyomtatványkitöltő program segítségével kezelhetők, és az Ügyfélkapun 

keresztül (mint általánosan elfogadott hitelesítő forrás) benyújthatók. 

A Polgármesteri Hivatal infrastruktúrája tekintetében az elmúlt időszakban is 

jelentős korszerűsítéseket valósított meg a költséghatékonyság és a 

környezettudatosság jegyében: 

● szerver virtualizáció; 

● vékony kliens környezet kialakítása; 

● központosított nyomtatás; 

● elektronikus ügymenetkezelő rendszer kialakítása; 

● irodatechnikai racionalizáció. 

További fejlesztési elképzelés, hogy a polgármesteri hivatal munkája során a 

dokumentumokat elektronikusan kezelje, ezzel csökkentse a papírforgalmat, és 

gyorsítsa, átláthatóvá tegye az ügyintézést. Ennek a fejlesztésnek a technikai 

követelményei már többségében adottak, továbblépésként a szervezeti ügymenet 

átalakítása szükséges. 

A fenti tervek megvalósítását EU-s programok forrásaiból kívánja a hivatal 

finanszírozni. 

E-önkormányzati 

rendszer technológiai 

korszerűsítése 

Költséghatékonyság és 

környezettudatosság 
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A város önkormányzatának egyik legfontosabb fejlesztési elképzelése, amely évek 

óta napirenden van, a szélessávú optikai hálózat eljuttatása minden háztartásba. E 

tekintetben már több kezdeményezés volt. 

A városi hálózatként olyan korszerű mai technológián alapuló infrastruktúrára van 

szükség, amely a későbbiekben is hasznosítható további okos-város programok 

megvalósítására. Fontos cél továbbá, hogy a városban jelen levő monopol 

helyzetben álló távközlési szolgáltató cégek piacán egy erős verseny jöjjön létre, így 

a szolgáltatások köre javuljon vagy bővüljön, az árak pedig mérséklődjenek. 

Olyan infrastruktúra megvalósítása a cél, ami a szolgáltatóknak egységes piaci 

feltételek mellett érhető el, így egy infrastruktúrán keresztül valósulhat meg az 

összes szolgáltatás, megszüntetve ezzel a szolgáltatók monopol helyzetét. 

A teljesen optikai technológiára épülő (FTTH – Fiber To The Home) szélessávú 

elérési hálózatok építése jelenti az egyedüli jövőálló infrastruktúra-befektetést. Az 

FTTH hálózatok gyakorlatilag korlátlan (ésszerű költséggel növelhető) sebességű, 

és a szolgáltatásminőséget távolságtól függetlenül nyújtó rendszerek, amelyek a 

jelenleg csomagoltan értékesített távközlési szolgáltatások mellett további 

szolgáltatások és alkalmazások (smart metering, smart grid, telemedicina, 

otthonápolás, távmunka, távoktatás, video-alapú biztonsági szolgáltatások, vékony 

kliens, stb.) széles körének a terjedését is szolgálják a lakossági és az üzleti 

ügyfelek piacán, egyaránt.  

A Modell jellemzői: 

● A befektetés jövőállósága érdekében újgenerációs, teljesen optikai 

(FTTH) hálózat épül 

● A fejlesztés finanszírozásában az EU szélessávú fejlesztésekre vonatkozó 

iránymutatását tekintve, a város belterületén (újgenerációs 

szempontból „szürke” terület) vállalkozói finanszírozás, míg a 

külterületeken (távoli városrészek, tanyavilág, újgenerációs szempontból 

„fehér” területek) vegyes finanszírozás (vállalkozói tőke és állami 

támogatás együttes igénybe vétele) tervezett 

● Az új szélessávú infrastruktúra optimális hasznosítására átfogó 

társadalom- és gazdaságfejlesztési programok indítása (folytatása) 

- Digitális írástudás fejlesztési program – Internet elérés, e-mail 

használat, stb. egyszerű alkalmazások használatával, az IPTV 

adapteren (STB) futó programokkal, TV vagy monitor képernyőjén 

- Távoktatási és távképzési programok a polgárok munkaerő-piaci 

értékének és elhelyezkedési esélyei javításának az érdekében 

A szélessávú optikai 
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- Telemedicina, otthonápolási, életmód támogatási és más e-

egészségügyi programok megvalósítása (az „Egészséges Vásárhelyért” 

program folytatásaként) 

- A személyi – és vagyonbiztonság javítása a „Biztonságos Vásárhelyért” 

program keretében 

- Új lehetőségek nyitása a helyi elektronikus sajtó és média számára 

- A polgárok és a vállalkozások önkormányzati és kormányzati 

kapcsolatainak elektronikus útra terelése 

- Az energiatakarékosság hálózati feltételeinek a megteremtése, smart 

metering és smart grid típusú alkalmazások bevezetése, az 

energiakereskedelem és a fogyasztói pozíció erősítése feltételeinek a 

megteremtése 

Jelenleg a HVSZ Zrt-n keresztül az önkormányzat jelen van az internet szolgáltatók 

piacán, ebben a tevékenységben elsősorban a városi intézményi végpontok 

kiszolgálása történik. 

A szélessávú infrastruktúrafejlesztésekhez kapcsolódóan a városban egyre 

nagyobb az igény, hogy a kialakított közösségi tereken legyen ingyenesen elérhető 

nyílt internetezési lehetőség.  

A város elképzeléseiben elsőként a Kossuth-tér, Dr. Rapcsák András út területeken 

kívánja biztosítani ezt a szolgáltatást az ott megfordulóknak. Ehhez a programhoz 

természetesen kapcsolódik olyan – mobil eszközökön – elérhető szolgáltatás 

(alkalmazás), amely a várossal kapcsolatban tartalmaz turisztikai és egyéb 

információkat. 

A városban megteremtett értékek megóvásának érdekében, és a közbiztonság 

fokozása kapcsán az Önkormányzat a fejlesztési programjai, város-rehabilitációs 

beruházásai során az eddigiekhez hasonlóan térfigyelő kamerákat telepít. 

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. 

évi CXX. törvény 24. §-ban foglaltaknak értelmében, a megyei rendőr-

főkapitánysággal kötött Együttműködési Megállapodás szerint, a közterület 

felügyelet és mezei őrszolgálat közös járőrözéssel segíti a város közbiztonságának 

fenntartását. 
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A mezei őrszolgálat tevékenyen részt vesz a megyénkből indult „Tanya 

programban”, mellyel a tanyán élő emberek biztonság érzetét erősíti, segíti 

szociális ellátásukat. 

A közterület felügyelet a polgárőrökkel is együtt működve részt vállal a Szabadság 

téri rehabilitációs program keretén belül, az ott lakók biztonságérzetének 

elősegítésében. 

A közbiztonsági referens a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való 

felkészülési, védekezési és helyreállítási szakmai feladataiban, valamint 

rendvédelmi – és honvédelmi feladataiban működik közre. A felkészülési 

időszakban tervezési – és szervezési, a védekezés időszakában döntés-előkészítési 

– és koordinációs, a helyreállítás időszakában kárfelméréséi – és ellenőrzési 

feladatokat lát el. 

A polgári védelem szervezetek létszámának feltöltése, technikai eszközök 

biztosítása az osztályba sorolásnak megfelelően. 

Tanya program 


