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1. A Program tervezésének alapelvei, célja és felépítése 

 
A jövőbeni környezetvédelmi feladatok keretét Hódmezővásárhely városra vonatkozóan jelen 

Települési Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: Program) határozza meg. Az Országgyűlés 

96/2009. (XII.9.) OGY határozatával elfogadta, a III. Nemzeti Környezetvédelmi Programot (a 

továbbiakban: NKP III). A 1995. évi LIII. törvény 48/A § (2) alapján a tervezés során az alacsonyabb 

szintű területi környezetvédelmi terveket a magasabb szintű területi környezetvédelmi tervekkel 

össze kell hangolni. A Program tervezési elvei a III. NKP-al összehangoltan lettek meghatározva, így 

nagyobb szerepet kap a tervezés során a település fenntartható fejlődési pályára való átállásának 

elősegítése. A Program céljáról, tartalmáról, megvalósításáról a környezet védelméről szóló 1995. évi 

LIII. törvény rendelkezik.  

 

Hódmezővásárhely település környezetpolitikájának főbb kapcsolódási pontjai: 

• A települési környezetpolitika kapcsolódik az EU vonatkozó szakpolitikáihoz és szabályozási 

eszközeihez.  

• A célkitűzések a III. NKP-al, a Megye Környezetvédelmi Programjával, valamint a Régió 

Stratégiai Tervével összhangban került meghatározásra. 

• A Program más ágazati és szakterületi terveket és programokat is magába integrál. (pl.: 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, Energiapolitikai Koncepció, Nemzeti Erdőprogram, 

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia, Országos Kármentesítési Program, Szennyvíz-

elvezetési és Tisztítási Program). 

• Helyi Hulladékgazdálkodási Terv. 

 

A célok és feladatok megfogalmazása a következő alapelvek alapján történtek: 

• Helyi erőforrások fenntartható hasznosításának elve. 

• Elővigyázatosság, megelőzés, szennyező fizet, tájékoztatás, nyilvánosság elve. 

• Szubszidiaritás, és decentralizáció előmozdításának elvei. 

 

Hangsúlyt kell helyezni a megelőzés elvére a jövőben. Helyesebb ha a csővégi környezetpolitikával 

szemben az okokra, a "hajtóerőkre" koncentrálunk, ez lehet az alapja a megelőző 

környezetvédelemnek.  

 

A környezetvédelmi törvény előírásainak megfelelően a Programnak a település adottságaival, 

sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban tartalmaznia kell: 
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• a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, 

• a zaj és rezgés elleni védelemmel, 

• a zöldfelület-gazdálkodással, 

• a települési környezet és a közterületek tisztaságával, 

• az ivóvízellátással, 

• a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 

• a kommunális szennyvízkezeléssel, 

• a településihulladék-gazdálkodással, 

• az energiagazdálkodással, 

• a közlekedés- és szállításszervezéssel, 

• a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a 

környezetkárosodás csökkentésével 

kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

 

A törvény alapján a települési környezetvédelmi program tartalmazhatja továbbá: a települési 

környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának javítása, 

valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében különösen, 

• a területhasználattal, 

• a földtani képződmények védelmével, 

• a talaj, illetve termőföld védelmével, 

• a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, 

• a rekultivációval és rehabilitációval, 

• a természet- és tájvédelemmel, 

• az épített környezet védelmével, 

• az ár- és belvízgazdálkodással, 

• az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható 

helyi hatásaihoz való alkalmazkodással, 

• a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel 

kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

 
A Program célja Hódmezővásárhely környezeti jellemzőinek meghatározása, a problémák feltárása, a 

környezeti értékek megóvása, javaslat készítése a prioritások megjelölésével a további feladatok 

meghatározására. Célja továbbá a település lakossága, a környezet és a településen működő gazdasági 
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szervezetek közötti harmonikus kapcsolat megteremtése, a fenntartható fejlődés feltételeinek 

biztosítása. 

 

Az alapvető környezeti célkitűzések a következők:  

• a település légszennyezésének csökkentése,  

• a település csatornázottságának fejlesztése,  

• a szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése, 

• a környezeti zaj- és rezgésterhelés egészséget, közérzetet és környezetet veszélyeztető 

szint alá történő csökkentése, 

• a zöldfelületek fejlesztése mind minőségi, mind mennyiségi vonatkozásban,  

•  környezetkímélő mezőgazdasági technológiák támogatása az agráriumban, 

 
A Program felépítése:  

2. fejezet - a települést általános jellegű bemutatása.  

3. fejezet - a település környezeti jellemzőit bemutató rész.  

4. fejezet - tartalmazza a helyzetértékelést (SWOT analízis). 

5. fejezet - magában foglalja az átfogó célokat. 

6. fejezet - tartalmazza a tematikus akcióprogramokat.  

7. fejezet a megvalósítás eszközeivel foglalkozik. 

 

A Program elkészítésének első fázisát a település környezetének állapotfelmérése képezte. A 

felmérésre azért volt szükség, hogy reális képet alkothassunk a jelenlegi környezeti állapotokról, az 

azt befolyásoló tényezőkről. A megszerzett információk, és azok elemzése alapját képezik az 

átgondolt programalkotásnak.  

 

A Programban foglaltak megvalósulásának fontos részét kell, hogy képezze, a helyi viszonylatban 

történő tájékoztatás.  
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2. A település bemutatása 

 
2.1 A település elhelyezkedése 
 

Hódmezővásárhely a Tiszántúlon, a Maros-Körös közén fekszik. Területe 487,98 km2. Az Alföld dél-

keleti részén, Szegedtől 25 km-re található, a 45-ös és a 47-es számú utak találkozásánál. Az 

országnak Budapest után második legnagyobb közigazgatási területével rendelkező városa, a dél-alföldi 

régió jelentős oktatási, gazdasági, kulturális és művészeti centruma.  

 

Vonattal a MÁV 130-as számú (Szolnok-Tiszatenyő-Kunszentmárton-Szentes-Hódmezővásárhely-

Makó) és a 135-ös számú (Szeged-Hódmezővásárhely-Orosháza-Békéscsaba) vonalain érhető el. A két 

vasútvonal Hódmezővásárhelyi Népkert és Hódmezővásárhely között azonos nyomvonalon halad. A 

környező vasútállomások, megállóhelyek: Kútvölgy, Hódmezővásárhelyi Népkert, Hódmezővásárhelyi-

Ipartelepek. 

 

Autóbusszal több irányból is megközelíthető, de a város buszpályaudvarára több távolsági és expressz 

buszjárat nem tér be. A megyeszékhelyre egy átlagos tanítási napon közel 100 busz indul, igaz ezek 

jelentős része a várost érintő távolsági, vagy megyén belüli (pl Szeged-Szentes) városközi járat. 

Speciális menetrend és díjszabás szerint közlekedik a Szegedre óránként induló expresszbusz, ami a 

buszállomás érintése nélkül a vasútállomásról indul. Szegeden kívül gyakran közlekedik autóbusz 

Makóra és Szentesre, mindkét városba két útirányon át. Maroslele és Földeák felé Makóra, míg 

Szentesre Barattyos illetve Mindszent felé lehet eljutni. Budapestre is közlekedik naponta hat 

autóbuszjárat. Ezen fontosabb úticélokon kívül a környező településekre Orosháza, Székkutas is 

közlekedik autóbusz, és a várost érintő több távolsági járat az ország különböző régióiba biztosít 

utazási lehetőséget. 

 

A település elhelyezkedését az 1. térkép szemlélteti.  
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(forrás: TeiR) 
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2.2 A település története 
 

Hódmezővásárhely az Alföld délkeleti részén, a Békés-Csanádi hátság és a Tisza melléki szikes, 

agyagos rétség találkozásánál fekszik. A két egymástól eltérő természeti környezet határán kedvező 

feltételek alakultak ki a megtelepedésre. A régészek a város határában közel hatezer éves 

településnyomokat találtak. A feltárt kultúr rétegek az ember szinte megszakítás nélküli ittlétét 

bizonyítják. A neolitikum a földbe süllyesztett kunyhók és gabonatároló edények, hálónehezékek, a 

termékenység-kultuszra utaló "Kökénydombi Vénusz" és más leletek alapján rekonstruálható. A 

régészet sorra feltárta a rézkor, bronzkor, vaskor és a népvándorláskor emlékeit is. A határ különböző 

pontjain felszínre került különböző korokból származó leletek a Tornyai János Múzeum állandó 

régészeti kiállításán tekinthetők meg. A VIII. század végén főleg nomád néptöredékeket és a bolgárok 

elől menekülő földművelő és állattartó szlávokat találtak az itt letelepedő magyarok. Anonymus 

krónikája szerint a Körös-Tisza-Maros között Ond és fia Ete nemzetsége telepedett meg.  

 

A tatárjárás előtt ezen a területen már 7 templomos falu létezett. A tatárdúlás után újabb falvak 

nőttek ki a földből, melyek a török pusztításnak estek áldozatul. E falvak területeit később 

Hódmezővásárhelyhez csatolták, ezzel a város határa óriásivá növekedett. A régészek közel 20 

középkori falunak, illetve templomnak a helyét találták meg. A várossá fejlődés a XV. század közepére 

tehető, amikor Hód, Vásárhely, Tarján és Ábrány egykor különálló kis falvak összeolvadtak és létrejött 

az Alföld egyik jellegzetes nagyhatárú mezővárosa. Az 1437-ben Hódvásárhelynek nevezett település a 

város akkori földesurának, Hunyadi Jánosnak az oklevelében mint uradalmi központ szerepelt. A 

Csongrádról Csanádra vezető útvonal melletti fekvése kedvezett a kereskedelemnek. A középkorban a 

piacok és állatvásárok biztosították fejlődését. Mint földesúri mezőváros (oppidum) a középkori 

Csongrád vármegye területén feküdt. A megye egy része 1542 után török fennhatóság alatt állt. A 

Duna-Tisza közötti rész a Török Birodalomhoz, a tiszántúli rész, így Hódvásárhely is Erdélyhez 

tartozott. Az 1552-es hadjárat után egész Csongrád megye a török kezére került. Az 1566-os török-

tatár támadás feldúlta az egész vidéket.  

 

A török kiűzésének idején 1693-ben ismét török-tatár csapatok dúlták végig a vidéket, amelynek a 

város is áldozatul esett. Az elmenekült lakosság csak 1699-ben települt vissza. A 150 éves török uralom 

gyér népességet és elvadult tájat hagyott maga után. A lakosság a pusztai legelők és a vízjárta 

rétségek előnyeit kihasználva főként rideg állattartásra rendezkedett be. A távoli külföldi piacokra 

lábon elhajtott magyar szürke marha jelentős jövedelmet biztosított.  
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A Rákóczi-szabadságharc idején gróf Bercsényi Miklós a város ura. Az udvar 1701-ben elkobozta az 

uradalmat és Schlick Lipót császári generálisnak juttatta. A szabadságharc évei alatt visszaszerzett 

várost Bercsényi 1709-ben a kuruc generális Károlyi Sándornak adta haszonbérbe. A bécsi udvar a 

szatmári béke után nem ismerte el Károlyi birtokjogát és csak 11 évvel később, vásárlás útján sikerült 

visszaszereznie. Ettől kezdve, 1722-től egészen 1818-ig, a földesúri joghatóság megszűnéséig a gróf 

Károlyi család birtokában maradt a város. Hódmezővásárhely az 1848-1849-es forradalom és 

szabadságharc idején, hátországi szerepben ugyan, de bekapcsolódott az országos eseményekbe. 

Kossuth Lajos 1848. október 3-án második toborzó körútja során jutott el a városba. Ekkor kapta a 

hírt a honvédsereg pákozdi ütközetéről. A hír hatására az összegyűlt tömeg lelkesedése sokszorosára 

növekedett. A vásárhelyi nemzetőrök részt vettek a délvidéki szerb támadás visszaverésében.  

 

A belterület laposabb részeit fokozatosan feltöltötték, új betelepülőkkel gyarapodott a város. 

Hódmezővásárhely 1873-ban szakadt ki a megyéből, és nyerte el az önálló törvényhatósági jogot. Ettől 

kezdve mutatkoztak meg az urbanizáció első jelei. Szembetűnően növekedett a népesség. 1890-ben 

55475 főnyi lakosságával Hódmezővásárhely az ország negyedik legnépesebb városa.  

 

A századforduló körül alakult ki a városközpont mai képe. Ártézi kutak, lendületes építkezés, 

útburkolások, csatornázások jellemzik ezeket az évtizedeket. A lakosság 70%-a földműveléssel és 

állattenyésztéssel foglalkozott. Sajátos településszerkezet alakult ki, nagy határra kiterjedő 

tanyarendszerrel. Az állattenyésztés továbbra is meghatározó volt a népesség megélhetése 

szempontjából. A paraszti állattartást a gazdaságosság jellemezte. Jövedelmező volt a minőségi 

lótenyésztés, mely részben exportcikk volt, részben a mezőgazdaság igényelte. Emellett a piacra 

kerülő baromfi és tojástermelés is fellendült. Az állattartásról fokozatosan tértek át az extenzív 

gabonatermesztésre, amely a város létének alapját képezte. A gabonatermesztésen nyugvó 

mezőgazdaság jelentős számú bérmunkást foglalkoztatott.  

 

Az Osztrák. Magyar-Monarchia feldarabolásához vezető világháború megakadályozta a városfejlődést 

és minden téren veszteségeket okozott. A háborús nélkülözések, emberáldozatok, társadalmi 

feszültségek Vásárhelyen is tüntetésekhez vezetett. A Horthy-kor első évtizedében jó piaca volt a 

mezőgazdasági termékeknek. Bár a világháború és a megszállás erősen megviselte a város gazdaságát, a 

jó minőségű búza értékesítési lehetőségei nőttek. Mint húzóágazat fellendült a sertéstenyésztés, nőtt 

a baromfiexport. Megjelent a kovács- és bognáripar, téglagyártás, kocsigyárak. Ipari középüzemek 

tucatjai próbálkoztak. A nagy gazdasági világválság a kezdeti fellendülést tönkretette. Növekedett a 
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munkanélküliség. Keveset javítoot a helyzeten a néhány nagyobb üzem. A világválság lezajlása után az 

1930-as évek második felében ismét gazdasági fellendülés következett be. 1940-re baromfitenyésztő 

mintaközség lett Vásárhely. Jelentősen nőtt a lóexport. A második világháború ismét közbeszólt. A 

szovjet csapatok 1944. szeptember 25-én eljutottak a körtöltésig. Az elöljárók és a módosabb 

polgárok többsége elmenekült. A városon október 8-án hömpölygött át a háború. A házakban, 

emberéletben nem esett nagy kár, de a gazdasági fölszerelésekben óriási volt a veszteség.  

 

Az 1960-as évek végén nagyüzemek jöttek létre. A munkaerő teljes foglalkoztatottsága ugyan 

megtörtént, de a korszerűtlen ipar drágán termelt. A politikai és gazdasági csőd az 1980-as évek 

végére bontakozott ki. 1990-es rendszerváltás után Hódmezővásárhely megyei jogú város lett, a 

helyhatósági választás után kialakította önkormányzatának szervezetét.  

 

2.3 A település jelene, környezettudatossága 
 

A rendszerváltozás után, az önkormányzati rendszer létrejöttével Hódmezővásárhely erőteljes 

fejlődésnek indult, elsősorban az infrastruktúra terén. Az akkor megfogalmazott fejlesztési 

koncepciót sikerült csaknem teljesen megvalósítani. A '90-es évek közepére Hódmezővásárhely 

fejlődését hazai és nemzetközi szinten is díjakkal, kitüntetésekkel ismerték el. Európa Díjat kapott a 

város, csatornázás terén messzemenő eredményeket ért el. Új szennyvíztisztító telep létesült, 

kialakulóban van egy, a város nagyobb létesítményeit, intézményeit összekapcsoló informatikai hálózat. 

Az uniós eszme, a testvérvárosi kapcsolatok kialakítása, az infrastruktúra fejlesztése és a 

környezetvédelem terén elért eredményeket (szennyvíztisztító, csatornázás, szilárdhulladék-larakó 

telep, geotermál erőmű, kerékpárút-hálózat, világítás korszerűsítés, stb.), az Európa Tanács 1997-ben 

az Európa-díj Becsületzászló fokozatával ismerte el. 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 300/2009.(08.07.) számú határozatában akként 

döntött, hogy támogatja azt a kezdeményezést, miszerint a város csatlakozzon a Cittaslow 

mozgalomhoz. A Cittaslow, azaz magyarul nyugodt város szövetséghez a világ 20 országának mintegy 

140 kisvárosa tartozik. A mozgalomhoz csatlakozott települések elsődleges célja ellenállni az erőszakos 

fejlesztéseknek, a környezet kizsákmányolásának, illetve igyekezni nem elveszni és középszerűvé válni 

a különbözőségeket elmosó, globalizálódó világban. A helyi értékek, illetve az élhető környezet 

védelmére a túlzsúfolt, stresszes városok alternatívájaként Orvietóban 1999-ben kidolgozták a 

minőségi városi élet 55 pontból álló feltételrendszerét, melyet minden csatlakozni kívánó városnak 
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teljesíteni kell és a meghatározott követelmények legalább 50%-nak eleget kell tennie. A csatlakozás 

alapfeltétele, hogy a csatlakozni kívánó város lakossága nem haladhatja meg az 50 ezer főt, továbbá 

egy „lassú városnak” bátorítania kell a helyi termékek előállítását, a tradíciók megőrzését, mérsékelnie 

a közlekedési terhelést, a zajt, és növelnie a zöld területek arányát. Hódmezővásárhely városa 2009. 

évben nyújtotta be tagfelvételi kérelmét a helyi kulturális, gasztronómiai és környezeti értékek 

védelmét hirdető nemzetközi mozgalomhoz. A felvételhez szükséges követelményrendszer 

összeállítása után, mely többek között tartalmazta a lakossági szelektív hulladékgyűjtés, a kerékpáros 

és közösségi közlekedés, valamint a helyi kis mesterségek védelmének fontosságát, egy komplex anyag 

került megküldésre a Cittaslow Mozgalomhoz. A hivatalos tagfelvételt Cittaslow Bizottság éves 

találkozóján- 2009 novemberében- Perth városában, Skóciában jelentették be. Ezzel a lépéssel 

hivatalosan Magyarországról elsőként Hódmezővásárhely vált a mozgalom tagjává. 

 

2.4 Természetföldrajzi adottságok ismertetése 

Magyarországot természetföldrajzi adottságai alapján, nagytájakra, azon belül középtájakra, a 

középtájakat kistájcsoportokra, majd a kistájcsoportokat kistájakra osztották fel. Az MTA 

Földrajztudományi Kutató Intézete 1990-ben elkészítette eme felosztás szerint Magyarország 

kistájainak kataszterét. A második, korszerűen átdolgozott, és további kutatások alapján bővített 

kiadás 2010-ben jelent meg. A könyv tartalmazza a kistájak domborzati, földtani, éghajlati, vízrajzi 

adottságait, növényzetének, talajainak ismertetését, sajátos táji adottságait és tájtipológiai 

összegzését. Hódmezővásárhely település közigazgatási területe az Alföld nagytájon belül a Körös-

Maros köze és az Alsó-Tisza vidék középtájakon található. A Körös-Maros köze középtájon belül a 

Csongrádi-sík, az Alsó-Tisza vidék középtájon belül pedig a Dél-Tisza-völgy és a Marosszög kistájak 

területén helyezkedik el. Az alábbiakban, a kistájak jellemző domborzati, földtani, éghajlati, vízrajzi, 

és talajtani adottságait a 2010-ben megjelent kiadásból ismertetjük.  

 

Csongrádi-sík 

Domborzat 

A kistáj 79,5 és 107,6 m közötti tsz-i magasságú, enyhén a Tisza-völgy irányába lejtő, a Maros-

hordalékkúp síksághoz kapcsolódó tökéletes síkság. Domborzattípusát tekintve rendkívül kis relatív 

reliefű, alacsony ármentes síkság, amit rossz lefolyású mélyedések tagolnak. A felszíni formák 

egyveretűek, változatosságot a lösziszapos felszín szikes agyaggal kitöltött erodált mélyedései és a 

Száraz-érhez kapcsolódó, különböző feltöltöttségi állapotban lévő morotvák, morotvaroncsok 

jelentenek.  
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Földtani adottságok 

Túlnyomó része a Makó-Hódmezővásárhelyi- árok hatalmas süllyedékére esik, ahol a medencealjzatot 

Magyarország legmélyebb fúrása (talpmélység:6085 m) érte csak el. A fúrás a kristályos alapkőzetben 

állt meg. Az alaphegységre nagy vastagságú késő-miocén kőzetek települtek, erre pedig a 

negyedidőszakban uralkodóan folyóvízi kifejlődésű rétegsor következett, aminek vastagsága eléri az 

1200 m-t. Az agyagos, iszapos felszínközeli üledékeket K-ről Ny-ra egyre vastagodó infúziós (ártéri) 

lösztakaró fedi. Ehhez jelentős hasznosítható építőipari nyersanyag-előfordulások kötődnek.  

 

Éghajlat  

Meleg, száraz éghajlatú kistáj. A napfényes órák száma évi 2000 és 2020 közötti, ebből nyáron közel 

820, télen 190 órán át süt a Nap. Az évi középhőmérséklet É-on 10,3-10,5 0C, D-en 10,6 0C. A 

tenyészidőszak középhőmérséklete 17,4-17,6 0C. A napi középhőmérséklet 199-202 napon át 

meghaladja a 10 0C-ot. A fagymentes napok száma évente 197 nap körüli, de a Tisza mentén 200-202 

nap. A legmagasabb nyári hőmérséklet sokévi átlaga kevéssel 34,0 0C fölötti. A legalacsonyabb téli 

hőmérsékletek átlaga -16,0 és -17,0 0C közötti. É-on 500 mm-nél kevesebb, a középső területeken 500-

550 mm, DK-en pedig kevéssel 570 mm feletti évi csapadékösszeg valószínű. Az ariditási index É-on 

1,40 körüli, a középső vidékeken 1,30-1,35 DK-en 1,25 körüli. Az uralkodó É-i mellett gyakoriak még a 

DK-i irányú szelek is. Az átlagos szélsebesség megközelíti a 3 m/s értéket. A melegigényes és 

mérsékelt vízigényű mezőgazdasági kultúrának kedvez az éghajlat.  

Vízrajz 

Ny felé a Tiszához folynak: a Szárazér-Porgányi-főcsatorna (31 km, 390 km2), amelyhez a 

Mátyáshalmi-főcsatorna (36 km, 81 km2) is csatlakozik, a Hódtó-Kistiszai-főcsatorna (17 km, 221 km2), 

amelynek mellékvize a Kakasszéki-csatorna (30 km, 86 km2). A felsorolt vízfolyások vizet csak 

időszakosan – főleg csapadékos években- vezetnek. A tavaszi hóolvadáson kívül a csatornák üresek. 

Vízminőségük III. osztályú. A talajvizet általában 2-4 m között találjuk, mennyisége jelentéktelen. 

Kémiai jellege változatos, de nagyobb a nátriumos, mint a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus 

területe. A szulfáttartalom É-on 60-300 mg/l között van, de Hódmezővásárhelytől ÉK-re 600 mg/l fölé 

emelkedik.  

Talajok 

A táj DNy-ról veszi körül a Maros hordalékkúpját. Területe sík, amelyet homokvonulatok kísérte folyó 

holtágak tarkítanak. A felszínt lösziszap fedi. A talajtakaró változatos, amelyben a csernozjom 
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talajtípusok a meghatározók 80%). A legnagyobb területen (52%) az agyagos vályog és vályog 

mechanikai összetételű, gyengén savanyú kémhatású, mélyben sós réti csernozjom talajok találhatók. A 

terület 19%-án előforduló réti csernozjom talajok nagyon kedvező termékenységűek. A talajvízhatástól 

mentes alföldi mészlepedékes csernozjom talajok 6%-ot, a szintén felszíntől karbonátos mélyben sós 

változataik pedig 3%-ot foglalnak. Hasznosításuk szinte teljes egészében (90-100%) szántó lehet. 

Jelentős az ugyancsak löszös alapkőzeten kialakult szikes talajok kiterjedése (18%). a réti szolonyec 

talajok 9%-on, a sztyeppesedő réti szolonyec talajok 8%-on, a szolonyeces réti talajok pedig 1%-on 

fordulnak elő.   

Marosszög 

Domborzat 

A kistáj 78 és 88,4m közötti tszf-i magasságú, kis átlagos relatív reliefű ártéri szintű tökéletes 

síkság, amelyet kisebb ármentes szigetek tarkítanak. A felszíni formák nagyobb része folyóvízi 

eredetű, a felszínt a Maros különböző mértékben feltöltődött holtágai, morotvaroncsai fedik.  

 

Földtan 

A K-i rész a Hódmezővásárhelyi-árok területére esik, ahol az alaphegység több mint 6 km mélyen van. 

Erre 2-3 km vastagságban késő-miocén üledékek települtek. Az igen jelentős vastagságú (helyenként 3 

km-t is meghaladó) pannóniai üledékekre 200-400 m vastagságban döntően folyóvízi eredetű 

pleisztocén rétegek telepedtek. Ezek fedője infúziós lösszel fedett. A felszínt 8-15 m vastagságban 

holocén üledékek borítják.  

 

Vízrajz 

A kistáj a Maros két oldalát kíséri, annak a tiszai torkolatáig. A Maros 754 km-es hosszából 49 km, 30 

332 km2-es vízgyűjtőjéből 1885 km2 hazai terület. Száraz vízhiányos terület. Az árvizek tavasszal, a 

kisvizek ősszel a leggyakoribbak. A talajvíz mélysége 2-4 m között van, mennyisége jelentéktelen. 

Kémiai típusa kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos.  

 

Talajok 

A kistáj területe tökéletes ártéri síkság, amelyből a lösziszappal és lösszel fedett ármentes térszínek, 

valamint a Maros övzátonyainak homokos üledékei emelkednek ki. A Tisza-öntéseken – a táj területének 

több mint a felén (53%)- a réti talajok agyag mechanikai összetételűek és savanyúak. A jelentős 
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kiterjedésű (31%) nyers öntéstalajok mechanikai összetétele vályog. A kistáj legtermékenyebb talajai 

a löszön képződött réti (8%) és a mélyben sós réti csernozjom talajok (2%). Mechanikai összetételük 

vályog, vízgazdálkodásuk kedvező. Szikes talaja a nem összefüggő területeken, hanem kis foltokban 

előforduló sztyeppesedő réti szolonyec (6%).  

Dél-Tisza-völgy 

Domborzat 

A kistáj 77 (Magyarország legalacsonyabb pontja) és 91 m közötti tszf-i magasságú, kis relatív reliefű 

ártéri síkság. A felszíni formák döntő többsége folyóvízi eredetű, főként az É-i rész folyómedrekkel, 

morotvákkal gazdagon behálózott.  

 

Földtan 

Az É-D irányú kistáj mélyszerkezete változatos. D-en az átalakult, kristályos kőzetekből álló 

alaphegység kb. 3 km mélyen található. Az erre települt, helyenként közel 3 km vastagságú, jelentős 

szénhidrogén készletet rejtő pliocén rétegsorra több száz m vastag folyóvízi üledékekből álló 

pleisztocén, erre pedig holocén üledék rakódott. A felszínt, néhány infúziós löszből álló kiemelkedést 

kivéve, mindenütt holocén képződmények fedik. A felszínen többnyire öntésiszap van, amely lefelé réti 

agyagba, agyagos iszapba, majd egyre durvuló folyóvízi üledékbe megy át.  

 

Vízrajz 

A Tisza ezen a szakaszon veszi fel a Hódtó-Kistiszai-csatornát (17 km, 221 km2). A nagy árvizek nyár 

elején, az utóbbi évtizedben pedig inkább tavasszal szokásosak, míg kisvizek nyár végén, ősszel 

gyakoriak. A rétegvíz mennyisége nem jelentős, a talajvíz mélysége 2-4 m között mozog.  

 

Talajok 

A hosszan elnyúló folyóvölgyi kistáj ártéri síkság, amelyből az infúziós lösszel fedett 

maradványszigetek emelkednek ki. Legnagyobb területi részaránnyal (43%) az öntés réti és réti talajok 

(28%) fordulnak elő, helyenként erősen savanyúak. A legkedvezőbb termékenységű csernozjom talajok 

a kistáj területének 13%-án találhatók. A löszös üledéken képződött alföldi mészlepedékes csernozjom 

(2%), a réti csernozjom (9%) és a mélyben sós réti csernozjom (2%) alkotja a táj búza-, ősziárpa-, 

kukorica-. lucerna-, és vöröshagyma-termőterületét.  
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2.5 A népességi, gazdasági adottságok 
 

A Hódmezővásárhelyi kistérség Csongrád megyében, a Dél-Alföldi régióban fekszik. A 708 km²-nyi 

területen, 4 településen 60,7 ezer lakos él. Lakóinak száma az elmúlt évtized közepe óta közel 1800 

fővel csökkent. Központja Hódmezővásárhely. Népsűrűsége az országos átlagnál kisebb, 86 fő/km². Az 

ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg az elmúlt évtized első felében még pozitív volt, a második felére 

már veszteségbe fordult. Minden ezer emberből több mint 8 vándorolt el a térségből. A 60 év 

felettiek és a 14 év alattiak aránya alapján számított öregedési index az átlagnál kissé magasabb 

(1,25).  

Hódmezővásárhely település lakónépességének változását a 2/1. táblázat és az 1. diagram szemlélteti: 
 
2/1. táblázat: település lakónépességének változása (forrás: KSH) 

Település neve 1890. év 1990. év 2000. év 2004. év 2008. év 2010. év 
Hódmezővásárhely 55 475 51 180 48928 47 775 47 395 47 019 

 

1. diagram: lakónépesség alakulása (forrás: KSH) 

 

A mai Belváros magja a Kossuth tér és a környező utcák, illetve a Belváros, Csúcs és Susán városrészek 

határán mintegy csúcspontot képező Kálvin tér és közvetlen környezete. E terület a város 

adminisztratív, kulturális, egészségügyi központja. 

 

Hódmezővásárhely város igazgatási területének városszerkezeti egységei:  

• központi belterület a kialakult lakókörzetekkel, (Belváros, Tarján, Tabán, Béke telep, Csúcs, 

Susán, Hódtó, Újváros, Kertváros), és az iparterületek (északi és déli),  
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• egyéb belterületek (Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs és Mártély üdülőterület),  

• kishomoki lakóterületek (volt zártkertek),  

• külterület, a máig fennmaradt tanyavilággal. 

 

A lakónépesség területi egységekre bontott megoszlásának vizsgálata során megfigyelhető, hogy a 

Belváros és Tarján lakosszáma a két utóbbi népszámlálás között közel nyolcad részével (1300 fővel) 

csökkent. Hasonló mértékű átrendeződés csak Hódtó esetében következett be, ahol a közel 11 %-os 

csökkenés 511 fő távozását jelenti. Ezzel párhuzamosan a többi városrész esetében a stagnálás volt 

jellemző. Ez a stabilitás nemcsak a központi belterület peremkörzetein, de az egyéb belterületekre és 

a tanyák népességére is igaz. Utóbbiak esetében még növekedés is tapasztalható, hiszen a kishomoki 

területeket korábban a külterülethez számították, így a 2001-es adatokban itt regisztrált 464 fő 

egyértelműen többletet jelent. Mindezek alapján a jellemzően gazdasági hasznosítású tanyák 

életképességére, ezzel párhuzamosan a kizárólag lakóházként hasznosított tanyák lassú ütemű 

csökkenésére kell számítani. A várható népességcsökkenés esetén is számítani kell az átrendeződési 

folyamat folytatódására. A belvárosban és Hódtóban a népességszám továbbra is csökken, emellett a 

többi lakókörzet „foghíjasodása” is jellemzővé válik. A kishomoki területek vonzereje hosszú távon is 

fennmaradhat, aminek következtében az új építkezések zöme itt várható. 

 

A kistérségben a vállalkozási aktivitás jónak mondható. Figyelemre méltó tendencia, hogy míg az ezer 

lakosra jutó társas vállalkozások száma alatta marad az országos átlagnak (20,6), addig az ezer lakosra 

jutó egyéni vállalkozások száma átlag feletti (52,2) és a helyezése is jobb, 10 hellyel történt előbbre 

sorolás után a 26. a sorban. A társas vállalkozások 25,8%-a a kereskedelem, javítás ágazatba tartozik, 

18,7% ipari, 10,4% építőipari és 5% mezőgazdasági tevékenységet végez. Az 1254 működő társas 

vállalkozásból 689 az 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozás, 166 db a 10-249 főt foglalkoztató kis- és 

középvállalatok száma és 10 db a 250 fő felett foglalkoztató nagyvállalat. A vállalkozásokban 

foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámára jutó bruttó hozzáadott érték több mint 2 

millió forint, az országos átlag mintegy 67%-a.  

 

Az idegenforgalom nem játszik jelentős szerepet a térség életében. A kereskedelmi szálláshelyeken 

eltöltött vendégéjszakák ezer lakosra jutó száma az ezredfordulón 205 volt, az országos átlagnak 

mindössze 11%-a, s bár valamelyest növekedett a mutató értéke, 6 pozícióval visszaesett, a 118. helyen 

áll. A regisztrált munkanélküliek száma az ezredfordulón 2079 volt, arányuk a 18-59 éves korú 

népességhez viszonyítva 5,8%, nem sokkal marad alatta az országos átlagnak. A mutató értéke öt év 
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alatt 1,9 %-ponttal javult, mivel azonban a javulás mértéke kisebb volt, mint az országos átlagé, a 

kistérség helyezése 8-cal visszaesett, s az 56. helyre került. Az egy lakosra jutó SZJA alapot képező 

jövedelem a térségben 301,2 ezer forint, az országos átlag 85,6%-a, növekedésének üteme azonban 

elmaradt az országos átlagtól. 

 

Hódmezővásárhelynek van elkészített és elfogadott település és területfejlesztési koncepciója, 

stratégiai programja és operatív programja is. A szakmailag nagyon jól kidolgozott programok alapját 

képezik a fejlesztéseknek. Egy város és a térség komplex fejlesztésébe hozzátartozik az 

infrastruktúra fejlesztése, környezetvédelem, szociális feladatok ellátása, a humán erőforrás 

fejlesztése, egészségügyi ellátás javítása is. 

 

Erősségek a kistérség iparában 

A vállalkozói aktivitás, az 1000 lakosra jutó (regisztrált) vállalkozás az egyéni vállalkozások nélkül a 

megyében a szegedi kistérség után itt a legmagasabb. Azaz a kistérségben megfigyelhető a vállalkozói 

kedv, vállalkozások alapítása, vannak felkészült és komoly üzleti tapasztalatokkal rendelkező sikeres 

vállalkozók. Erős a középvállalkozói szektor (a 21-50 főt alkalmazó cégek aránya több mint kétszerese 

az országos átlagnak és jócskán meghaladja a megyei átlagot is, emellett az 51-300 fős vállalkozások 

aránya is átlag feletti), melyek támogatását mind az EU, mind a hazai kormányzat kiemelten kezeli. A 

foglalkoztatottak közel 80 %-a legalább 20 főt alkalmazó vállalatokban dolgozik (országosan csak kb. 

50 %). Az ipari vállalkozások aránya mind a megyei, mind az országos átlagot jelentősen meghaladja. A 

kistérségben magasabb a feldolgozóipari befektetések egy lakosra jutó értéke, mint a megyében. Az 

iparban a tárgyi eszközök egy lakosra számolt bruttó értéke jóval meghaladja a megyei átlagot. Ez a 

magas érték jelzi, hogy jelentős ipari beruházások voltak a kistérségben. Azaz a lekötött fizikai tőke 

nagy értékű, jelentős befektetések történtek már hosszú évek óta a kistérségben. A jelentős külföldi 

befektetések jelzik, hogy a kistérségben komoly, a nemzetközi verseny követelményeinek is megfelelő 

vállalkozások működnek. A vásárhelyi kistérség az 1000 lakosra jutó ipari keresők számát tekintve 

Csongrád megye kistérségei közül a leginkább iparosodott kistérségnek számít. A kistérség 

vállalkozásainak közel 37%-a működik a feldolgozóiparban, míg ez arány egész Csongrád megye 

tekintetében nem éri el a 12%-ot. A betelepülni szándékozó és helyi cégek számára további kínálatot 

jelent a Hómezővásárhely Ipari Park.  

 



20 
 
2/2. táblázat: A 20 legnagyobb támogatású UMFT projektek a kistérségben (forrás: TeiR, 2004-2010.év) 

Pályázó neve Projekt célja (év) Megvalósítás 
helye 

Támogatás 
(eFt) 

Költség (eFt) 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 47. sz. főút Algyő-Hódmezővásárhely négy sávra bővítés III. ütem a 202+450 - 207+000 
km szelvények között (2008) 

Hódmezővásárhely 3 240 692 3 240 692 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Minden nap kultúra! A Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése (2010) Hódmezővásárhely 1 121 013 1 213 766 

Magyar Közút Kht. Térségi elérhetőség javítása az 4521., 4415. j. utakon (2009) Mindszent 947 020 947 020 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Hód-Ipari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése (2008) Hódmezővásárhely 552 055 649 476 

SK SAS Projekt Ingatlanhasznosító és Fejlesztő 
Kft. 

GINKGO-SAS**** VÁROSI HOTEL KOMPLEX FEJLESZTÉSE 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN (2009) 

Hódmezővásárhely 377 244 1 257 900 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Hódmezővásárhely és Mindszent településeket összekötő közlekedési kerékpárút 
építése (2008) 

Hódmezővásárhely 260 006 288 896 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

A Varga Tamás Általános Iskola felújítása és teljes körú akadálymentesítése (2009) Hódmezővásárhely 217 045 241 161 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben 
Hódmezővásárhelyen (2009) 

Hódmezővásárhely 195 366 300 562 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás A Hódmezővásárhelyi kistérség közösségi közlekedésének fejlesztése (2009) Hódmezővásárhely 190 239 211 377 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

A hódmezővásárhelyi Emlékpont - időszaki kiállítás látogatóbarát fejlesztése (2009) Hódmezővásárhely 159 408 198 023 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
közoktatási intézményeiben (2009) 

Hódmezővásárhely 147 000 147 000 

Székkutas Község Önkormányzata Iskola a családokért (2009) Székkutas 130 350 144 833 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Együtt, hogy jobb legyen (2009) Hódmezővásárhely 99 995 99 995 

Mindszent Város Önkormányzata Mindszent város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházásának megvalósítása 
(2009) 

Mindszent 95 200 112 000 

K'-ART HOUSE Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft. MSZ 14800/1-1989 szabvány szerinti T30-T60-T90-es tűzállóságú fa nyílászáró család 
kifejlesztése, gyártástechnológiájának kidolgozása és piaci bevezetése. (2008) 

Hódmezővásárhely 94 500 189 000 

Mediterrán Investment Ingatlanbefektetési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

ÖKO papírraklap-gyártó üzem fejlesztése a Mediterrán Investment Zrt. 
hódmezővásárhelyi telephelyén (2010) 

Hódmezővásárhely 88 193 176 386 

"NORMA" Nyomdász Kft. A Norma Nyomdász Kft. eszközállományának és infrastruktúrájának fejlesztése (2009) Hódmezővásárhely 88 013 176 026 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút 
megépítésével (2010) 

Hódmezővásárhely 79 268 88 075 

SÜD-BAU Építési - Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségá Társaság 

Telephelyfejlesztés a SÜD-BAU Kft-nél Hódmezővásárhelyen, ipari parkban (2010) Hódmezővásárhely 79 184 175 302 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 

Hódmezővásárhely belterületi csapadék- és belvíz elvezetése (2009) Hódmezővásárhely 78 534 87 260 

Összesen     8 240 325 9 944 750 



21 
 

Hiányok a kistérség iparában  

A feldolgozóipar ágazatait tekintve a kistérség ipari szerkezete egyoldalú: az ipari vállalkozások közel 

40%-a két ágazatban, a fémfeldolgozási termékek gyártásában ill. a nemfém ásványi termékek 

gyártásában tevékenykedik. A világpiacon a modern, lendületben lévő, bővülő piacú, kis 

nyersanyagigényű és kedvező profitlehetőségű iparágak, mint az iroda- és számítógépgyártás, ill. a 

híradástechnikai termékek gyártása (High-tech) a kistérségben alig van jelen, vagy teljesen hiányzik.  

Élelmiszeripar gyenge, az export-hányad csekély mértékű. A megyén belüli beszállítói hányad alacsony 

(5-10%). Beszállítói szempontból a kép lehangoló, hiszen a legnagyobb jövedelemtermelők - csekély 

kivételtől eltekintve – nem járulnak hozzá számottevően a vertikális dezintegrációhoz, azaz nem 

élénkítik a kistérség gazdasági életét a helyi vállalkozásoktól vásárolva, nem erősítik a többi helyi cég 

versenyképességét. A feldolgozóipar kistérségi erejét és versenyképességét egyértelműen a külföldi 

érdekeltségű vállalkozások jelentik, melyek azonban a jelentős árbevétel mellett csekély mértékben 

járulnak hozzá a helyi beszállítói tevékenység ösztönzéséhez. Hiányzik a fejlett tercier szektor, a 

mezőgazdaság és az ipar együtt az alkalmazottak több mint 60%-át foglalkoztatja.  

 

Növénytermesztés 

A zömében kiváló minőségű termőterület termelési szerkezetében – korábban is, jelenleg is – a 

szántóművelés és a hozzá kapcsolódó hagyományos állattenyésztés és állattartás a meghatározó. A 

rendszerváltást követő birtokszerkezeti átalakulás után a kárpótlás révén kialakult kisgazdaságok, 

magángazdaságok, őstermelők és az átalakult nagygazdaságok – a kialakult tradíciókat követve, a 

megalapozott szaktudás birtokában – a korábbi termesztési gyakorlatot folytatják. Az 

agráralkalmasság mutatói alapján, a hódmezővásárhelyi termőföld terület több mint háromnegyede a 

legmagasabb minőségi kategóriába tartozik, mely arány sokkal magasabb a megyei, de még inkább az 

országos aránynál.  

 

A régió és a megye átlagához hasonló elaprózott birtokméret (az összes regisztrált szervezet közel 85 

százaléka 20 hektár alatti birtokméreten gazdálkodik), a piaci bizonytalanság, illetve a 

méretgazdaságosság és a mérethatékonyság elve sürgeti a termelési struktúra átalakítását, hiszen a 

város és a térség népessége nagy részének megélhetése – még hosszú távon – összefügg a 

mezőgazdasággal. A kiváló termesztési feltételek az intenzív (magas ráfordítás, magas hozam) 

szántóművelésnek kedveznek. A gazdaságos és jövedelmező szántóföldi gabonatermesztésnek a 

területnagyság, az optimálisra méretezett eszközellátottság a legfőbb meghatározója. Felmérések 

szerint Hódmezővásárhely és kistérsége esetében a társas gazdaságok közül 10-12, míg a 

magángazdaságok közül legfeljebb 50 képes a gazdaságos termelés elvének megfelelni.  



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 
 

 

22 

Az uniós piacon a nagyszámú, kisméretű gazdaságok többsége kevéssé hatékony, a termelési, 

termesztési szerkezettel, és sok esetben a minőséggel nem versenyképes. További problémát jelent, 

hogy más jellegű (extenzív termesztés, biogazdálkodás, környezetvédelem) támogatáshoz is kevesen 

tudnak hozzájutni, mivel egyes pályázatoknál a magas aranykorona-érték hátrányt jelent. 

 

Állattenyésztés 

A kistérség állatállománya, így benne Hódmezővásárhelyé is, hasonlóan a megyei, illetve az országos 

tendenciához, az elmúlt években minden állatfaj esetében jelentős csökkenést mutat. A csökkenés 

ellenére a mezőgazdasági struktúrában továbbra is komoly gazdasági és gazdálkodási tényező – a 

szántóföldi növénytermesztés mellett – az állattartás és tenyésztés. 
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2.6 A település látnivalói, turisztikai adottságai 

A város minden külföldi és belföldi turista számára vonzó település. 

Múzeumok, templomok, díszkutak, szobrok, parkok és egy 

termálvizes strandfürdő várja az idelátogató vendégeket. 

Hódmezővásárhely idegenforgalmi szempontból nagy természeti 

kincse az a termálvízkészlete, amely a városi strandfürdőt táplálja 

és oly sok vendéget csábít nyaranként a városba. 

Műemléki, illetve helyi védettség alatt álló épületeket, villákat, 

lakóépületeket, népies téglaépületeket szép számmal találhatunk a 

város központjában és az innen induló utcákban, a régi városrészekben. A város bővelkedik szobrokban, 

szabadtéri képzőművészeti alkotásokban, igazolva, hogy egy alföldi művészvárosban járunk. 

A város főtere a Kossuth tér, teljes egészében parkosított, s így kedvenc pihenőhelye az itt lakóknak. 

A teret körbevevő századfordulós épületek többsége eklektikus stílusban épült (Posta, Nagytakarék, 

paloták), melyek meghatározzák a város arculatát. Előttük széles, zöld tér terül el köztéri szobrokkal: 

Korsós lány, I. Világháborús emlékmű, Kossuth szobor, városharang, Negyvennyolcas emlékmű, Szántó 

Kovács János emlékmű. 

Hódmezővásárhely városmagja árulkodik az alföldi mezőváros történelmi fejlődéséről. Az épített 

örökségek közül kiemelkednek a Károlyi-család uralma alatt épült első kőépületek a 18. századból. A 

téglaégetés ebben a korban földesúri jog volt, a téglák után taksát kellett fizetni. Ezért ebben az 

időben csak néhány egyházi és uradalmi épületet emeltek téglából. 

A Református Ótemplomot a Kossuth tér északkeleti oldalán láthatjuk. 1713-ban Gróf Károlyi Sándor, 

a neki elmaradt adó egy részét a református templom tornyának építésére engedi át. 1725-ben tették 

a toronyba a Rákóczi- csengőt, melyet a város földesura, gr Károlyi Sándor adott el az egyháznak . A 

torony órája az első egymutatós kovácsoltvas óra az országban. Az óra és a csengő előzőleg II Rákóczi 

Ferenc fejedelem nagyecsedi kastélyában szolgált. A város első artézi kútja a Zsigmondy Béla által 

1880-ban fúrt "Bakay kút", melyet eredeti helyéről az 

Ótemplomi magtár és kollégium közötti kialakított kis térre 

helyeztek át. 

A Kossuth teret délről keretező Alföldi Galéria 

(Ógimnázium) klasszicista épülete a szerény vályogfalú 
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iskola helyén 1822-ben épült fel, mint református Nagyoskola. Az iskola 1883-ban új épületszárnnyal 

bővült. Az egykori Ógimnázium emeletén 1985 óta Tornyai, Koszta József, Rudnay Gyula, Aba-Novák 

Vilmos, Fényes Adolf, Medgyessy Ferenc, Tóth Menyhért, Endre Béla műveit láthatják az érdeklődők. 

A földszinti termeket a város 2003-ban nyitotta meg, az 50. Vásárhelyi Őszi Tárlat alkalmával. 2006. 

óta az egész épület a Galéria céljait szolgálja. A kiállítótermekben kapnak helyet a képzőművészeti és 

fotó szimpóziumokat kísérő időszaki kiállítások. 

Az 1772. óta működő református iskola 1896-ban emelt épületében, a Bethlen Gábor Gimnáziumban 

látható Vásárhely neves szülötteinek panteonja. A gimnázium mögött húzódik az alföldi város egyik 

építészeti különlegessége, a kőfal. A szegedi nagyárvizet követően 1879-ben kezdték el építeni. Közel 

húsz kilométer hosszan árvédelmi töltést építettek a város északkeleti oldalán, dél felől pedig 

téglafalat („kűfal”) emeltek 3 km hosszan. 

A Kossuth tér déli oldalán található a Városháza eklektikus stílusú 

épülete (1894). Az 1890-ben kiírt pályázaton Ybl Lajos, Ybl Miklós 

unokaöccsének terve nyert. Az 57 méteres torony kerengőjéből 

csodálatos panoráma nyílik a látogató szeme elé. Az épület ma is a 

közigazgatás helyi központja, díszes lépcsőháza, történelmi alakok 

festményeivel ékesített díszterme a régmúltat idézik, ugyanakkor a 

folyosók, irodák falain vásárhelyi festőművészek képei árulkodnak a 

város ma is pezsgő képzőművészeti életéről. 

A tér nyugati oldalán áll az 1905-ben Pártos Gyula tervei alapján 

felépült, eredeti szépségében 

felújított Fekete Sas neobarokk épülete. Nagyterme az Alföld 

egyik legnagyobb oszlopok nélküli bálterme, bálok és városi 

kulturális rendezvények színhelye. 

A Kossuth tértől északra, a Dr. Rapcsák András utcán találjuk a 

Petőfi Művelődési Központot, amely mellett a Görögkeleti templom 

áll. Szemben a Tornyai János Múzeum, melyben sokféle időszaki kiállítást rendeznek. A város és tágas 

határa már hatezer éve lakott terület. A neolitikumból származó híres „Kökénydombi Vénusz” 

szobrocska és a különböző korokból származó régészeti emlékek a Tornyai János Múzeum állandó 

régészeti kiállításán láthatók. A Múzeum néprajzi kiállítással és időszakos képzőművészeti kiállítással 

is várja a látogatókat. Kiss Lajos, néprajztudós rakta le a Tornyai János Múzeum gazdag néprajzi 
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gyűjteményének alapjait. A Tornyai János Múzeum régészei és restaurátorai együttműködve a Petőfi 

Művelődési Központ művelődésszervezőivel közös programokat szerveznek a múzeumlátogatók részére. 

A Tornyai János Múzeum állandó régészeti kiállítása a „Hétköznapok Vénuszai” címmel, a Kr. e. 7 

évezred vége – Kr. e. 5 évezred közepe közötti időszak gazdag leletanyagát mutatja be interaktív 

módon. A látogató az újkőkor emberének mindennapjaiba nyer betekintést a szemléletes kiállításon – 

megtekinthető a Körös-kultúra Tiszajenő - Szárazparton feltárt házának rekonstrukciója, Európa 

különböző tájairól érkeznek látogatók, hogy közvetlen közelről vehessék szemügyre a kökénydobi oltárt 

és Vénuszokat, vagy éppen a szegvári sarlós Istent. 

A város főutcáján az Andrássy úton elindulva baloldalon egy kis park közepén áll a Belvárosi Római 

Katolikus templom, melynek középső hajója 1852-ben, két oldalhajója 1860-ban épült Ybl Miklós tervei 

alapján. A főbejárat fölött a város földesurainak, a gróf Károlyiaknak címere látható. Továbbhaladva az 

1794-ben épült klasszicista uradalmi tiszttartóház hosszan elnyúló, középen tümpanonnal díszített 

épülete látható. 

Magyarország első EMLÉKPONT-ja (Andrássy út 34.) állandó 

kiállítás keretében, a legkorszerűbb kiállítási technológiákkal és 

múzeumpedagógiai lehetőségekkel élve teszi tapinthatóvá és 

mindenki számára is felfoghatóvá azokat a történelmi 

folyamatokat, amelyek Hódmezővásárhelyt és lakóit érték az 

elmúlt ötven esztendőben. Az Emlékpont 2006. július 7-én nyitotta 

meg kapuit, nyitása óta több mint negyven ezren voltak kíváncsiak a 

város 1945 és 1990 közötti történetét bemutató különleges 

kiállításra. 

Elkanyarodva az utca jobb oldalán a Németh László Városi 

Könyvtár, előtte az író szobra, az épületben pedig a Németh László 

életét, munkásságát bemutató kiállítás található. 

Az Andrássy út a Kálvin János térbe torkollik, amelynek közepét 

Nagy András János kútja díszíti. Az 1882-ben fúrt artézi kút 

mögött az Alföld egyik legnagyobb barokk református temploma, az 

Újtemplom áll. A tér északkeleti oldalán a zsidó hitközség által 
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1893-ban emelt épület látható, amely ma a Péczely Attila 

Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek ad otthont. 

Továbbhaladva a jobb oldalon látható az izraelita templom 

eklektikus épülete. A mór stíluselemeket is felhasználó 

impozáns térhatású Zsinagóga jellegzetes szecessziós 

díszítésű épületét a város a Holokauszt. 60. évfordulójára 

korhűen felújította. A felszentelt zsinagóga ma kulturális rendezvények színhelye is. Kertjében, a 

Szeremlei utcai oldalán áll az egykori zsidó iskola eklektikus épülete, mely a „Magyar tragédia 1944.” 

megrázó kiállításnak ad helyt. Részleteket láthatnak a látogatók Csorba Mária – Tóth Attila „Térdeplő 

idők” c. dokumentumfilmjéből, a vásárhelyi deportáltak visszaemlékezéseiből. A Holokauszt Múzeum 

anyaga a Terror Háza szakmai segítségével lett összeállítva. 

A Szent István téren felállított Szent István lovas szobor, Máté István alkotása, mögötte az 1936-ban 

épült ókeresztény bazilika stílusú Szent István Római Katolikus templom 

áll. 

A 20. század fordulóján az alföldi fazekasság fellegvárában, 

Hódmezővásárhelyen dolgozott a legtöbb fazekasmester. A határban 

található kitűnő agyag szolgáltatta az alapanyagot. A ma élő és még 

dolgozó fazekasok között nem egy népi iparművész. A helyi fazekasok 

szívesen fogadják az érdeklődőket, műhelyeikben bemutatják, hogyan készülnek a híres vásárhelyi 

kerámiák. A Csúcsi Fazekasház ipartörténeti kiállítóhelyként működik (Rákóczi u. 101.) 

Az Árpád utca 21. szám alatti Tájházban, Nagy György János, tehetős vásárhelyi gazda 18. században 

épült parasztházában megismerkedhetünk a vásárhelyi hímzés és kerámia történetével. Vásárhely az 

ország legnagyobb fazekas központja volt, a 19. század második felében 240 tálasmester dolgozott itt. 

A 18. századtól kezdve itt formálódott a magyar népi asztalosság egyik legjelentősebb, virágos 

festésű, faragásos bútorstílusa. Hasonló jelentőségűek a régi tiszántúli hímzés Hódmezővásárhelyen 

készített darabjai, melyek közül leginkább a szőrhímzésű párnavégek ismertek. A melléképületben 

Mária Terézia korabeli katonaszoba belső tárul a látogató szeme elé. Az egyedülálló vásárhelyi 

szőrhímzés mai készítőit a Hímzőműhelyben látogathatjuk meg (Szent István u. 71.). 

A Paraszti Eszközök Pincemúzeuma (Petőfi u. 6.), magángyűjteményként ad helyt a paraszti élet 

bemutatásának. A régi népi életmóddal a Kopáncsi Tanyamúzeumban (47-es út Szeged felé) 

ismerkedhetünk meg. A Papi-féle szélmalom és molnárház a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
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támogatásával részben felújításra került, így a helyreállítás 

után egyre több programnak ad helyszínt a Vásárhelytől 13 

km-re fekvő kiállítóhely. 

 

A város legrégebbi épített öröksége a román és gótikus 

stílusú Árpád-kori Csomorkányi templomrom, a 13-14. 

századból. A téglatemplom félköríves apszisa, nyugatra támpilléres falai maradtak ránk. A 

városközponttól 13 km-re találjuk. 

Gróf Károlyi Sándor (1669-1743) 1726-ban építette az első serfőző 

házat a Kistó-ér partján. Helyére özv. gróf Károlyi Józsefné 1804 és 

1809 között impozáns méretű serházat emeltetett (180 m hosszú, 15 m 

széles). A klasszicista épület vastag falú, bolthajtásos, eredetileg 

zsindelytetős volt. Alatta teljes hosszában pince, amelyből két "alagút" vezetett a Kistó-ér partjára, 

innen nyerték a hűtővizet. A 20 és 30 hl-es vörösréz kazánokban évente 1800 hordó sört főztek. Volt 

az épületben örlőmalom is, amelyet a "taposómalomban" ökrökkel járattak. Az épületegységben 

olajmalom, pintérműhely, istállók és ólak, valamint a kezelőszemélyzet is helyet kaptak. 

A város látnivalói minden belföldi és külföldi turistának felejthetetlen élményt nyújtanak. A múzeumok, 

templomok, díszkutak, szobrok mellett a strandfürdő, és fedett uszoda is várja az idelátogató 

vendégeket. A vásárhelyi fürdőélet több mint félévszázados hagyományra tekint vissza – a város 

központjában már 1930-tól üzemel fürdő. A Városi Strand-, Termál és Gyógyfürdő Városi Sportuszoda 

sokszínű szolgáltatással várja a sportolni vágyókat. Hódmezővásárhely szívében, nagy kiterjedésű, 

ligetes, parkos környezetben terül el. Jól megközelíthető helyen, nyugodt környezetben több, 

szabadtéri termálvizes medence kínál enyhülést a reumatológiai panaszok enyhítésére. A strand 

mellett épült nemzetközi szintű sportversenyek megrendezésére alkalmas, korszerű Városi 

Sportuszoda sokszínű szolgáltatással várja a sportolni 

vágyókat. 
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Kirándulások a város környékén, kulturális programok 

A téglagyári kubikgödrök Hódmezővásárhely ÉK-i részén, közvetlenül a belterület határán 

helyezkednek el, mintegy 20 ha kiterjedésben. A természetes élőhelyet egy tanösvényen járhatjuk be. 

A terület kerékpár- és közúton is megközelíthető. A látogatókkal, diákcsoportokkal a 11 állomást 1,5 -2 

óra alatt tehetjük meg. A tanösvény teljes hossza 2400 m. Közvetlen szomszédságában a 19-20. század 

fordulós Téglagyári épületek láthatók. A vizes élőhely mellől a város 19. századi képe tárul elénk. 

A várostól 12 km-re, északkeleti irányban Rárós-Kéktó erdősávokkal határolt szikes legelői, valamint 

fehér gólyák, nagy kócsagok, barna rétihéják látványa tárul a látogató elé. 

6 km-re a Tisza holtága mellett fekszik Mártély. Mind a Holt-, mind az Élő-Tisza kedvelt fürdőhely, 

csónakázási és vízibiciklizési lehetőséggel. A két települést összekötő kerékpárút a kerékpárosoknak, a 

tanyavilágot behálózó dűlőutak a lovasoknak nyújtanak sportolási lehetőséget. 

A mártélyi üdülőterületen a Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont a 

hamisítatlan Tisza-menti táj és a Tiszához kapcsolódó Alföld természeti értékeinek bemutatását, 

valamint a felnövekvő nemzedék környezettudatos cselekvésre ösztönzését szolgálja. Kiválóan alkalmas 

erdei iskolák oktatási céljaira, előadások, foglalkozások megtartására. 2005. évben került átadásra a 

2.650 m, átlagosan 2-2,5 óra alatt teljesíthető, nyolc bemutató állomást tartalmazó ártéri tanösvény. 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzata a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében 

meghirdetett pályázati felhívásra „Regionális Környezeti Nevelő Központ kialakítása a Mártélyi 

Tájvédelmi Körzet területén” címmel pályázott, és nyert támogatást. A beruházás keretén belül többek 

között megvalósult, egy nyolc állomásból álló, 6850 méter hosszú „Tiszai tanösvény” az üdülőterületről 

az élő Tisza irányába, toovábbá egy 4 km hosszú vízi túraút épült három megállóhellyel, amely 

információs táblák segítségével mutatja be a mártélyi holtág vízi élővilágát és vízparti zóna 

növényvilágát.  

Az évente megrendezendő kulturális és művészeti programok messze földön híressé teszik a várost. A 

„hírös” Vásárhelyi Promenád hagyománya elevenedik meg a város főterén minden nyáron. A korzózó 

polgárokat június közepétől szeptember végéig minden vasárnap délután színes kulturális programok, 

bemutatók szórakoztatják a Fekete Sas előtti téren.  
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3. Környezeti állapotfelmérés 

3.1. KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA 
 
3.1.1. LEVEGŐ 

A környezeti levegő szennyezettségét az ipari-, szolgáltatói tevékenységekből, lakossági fűtésből, 

valamint a közlekedésből származó légszennyező anyagok együttesen határozzák meg. A szennyező 

ipari tevékenységek, forgalmas közlekedési útvonalak közelében a szennyező anyagok koncentrációja 

lényegesen magasabb, mint a szennyező forrásoktól távol. Az ország levegőminőségét a vonatkozó 

kormányrendelet alapján az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) méri és értékeli. Az 

OLM automata mérőhálózatból és manuális (RIV) mérőhálózatból áll. Az automata mérőhálózat 32 

településen 59 mérőállomást foglal magába. A mérőhálózatot a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium (KvVM) irányítása mellett a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségek (felügyelőségek) üzemeltetik. A levegőminőség állapotának jellemzésére a bejelentés 

köteles légszennyező forrást üzemeltető telephelyek önbevalláson alapuló kibocsátási értékei 

szolgálnak alapul. A településhez legközelebb automata mérőhely Szegeden van, Hódmezővásárhelyen 

manuális mérőhely található. A legutolsó 2010. év mérési eredményeket az alábbi grafikonon 

szemléltetjük. 

 

2. diagram: Manuális mérőhely mérési eredményei 2010. év (Nitrogén-dioxid µg/ m3) 

 
(forrás: Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat ) 

Nitrogén-dioxid vonatkozásában napi (24 órás) határérték túllépés nem volt a 2010. évben. A 2009. és 

2010. évi mérési adatok alapján a mérési helyen a település levegője kiváló minősítésű.  
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3.1. táblázat: A légszennyezettség éves és 24 órás egészségügyi határértékei a 4/2011 (I.14.) VM 

rendelet 1. számú melléklete szerint: 

Légszennyező anyag típusok Éves határérték 

µg/ m3 

24 órás határérték 

µg/ m3 

COx 3000 5000 

Szálló por (PM10) 40 50 

Kén-dioxid 50 125 

Nitrogén-dioxid 40 85 

 

Az előző Környezetvédelmi Program 1998-as mérési adatai is a levegő kedvező állapotát rögzítették. A 

mérések helye akkor a Hősök terével szemben, a Szőnyi út torkolatánál, a közúttól kb. 15 m-re volt. 

A nitrogén-oxid napi (24 órás) átlagértékei 1,43-6,78 µg /m3 között, a nitrogén-dioxid esetében ezek a 

napi átlagok: 4,52-20,30 µg /m3 között változtak. A mért koncentrációk nem érték el a 85 µg/ m3 24 órás 

határértéket. A szén-monoxid napi átlagai 120-530 µg /m3 közöttiek voltak, amely értékek a 

határértékhez (5000 µg/ m3) képest jelentősen alacsonyabbak. A szálló por napi átlaga 21,79-50,49 

µg/m3 értékek között volt. Mivel a Hősök terénél végzett mérések során viszonylag alacsony 

szennyezettségi értékek adódtak, ezért 1998 augusztus 25-26-án forgalmas, épületekkel körülzárt 

belvárosi helyen (Kálvin tér) is végeztek méréseket, a közúti közlekedés hatásának jobb 

megismerésére. A kén-dioxid koncentrációk alacsonyak voltak (12-18 µg/ m3), a NO2 28-56 µg /m3 

között, az NOX 78-178 µg /m3 között volt. A szén-monoxid koncentrációk alacsonyak voltak (maximum 

1167 µg /m3). A szálló por mutatta a legnagyobb koncentrációkat, reggeltől délutánig elhúzódó, valamint 

esti csúcsterheléssel. Ezekben az időszakokban a 30 perces átlagok többször meghaladták a 100 µg /m3, 

két esetben pedig a 200 µg /m3, értéket is. A 24 órás határértékekkel való összehasonlítás azonban 

nem történt meg.  

 

A 2010. évben az ATI-KTVF helyszíni imissziós vizsgálatokat végzett a településen, a helyszínek a 

következők voltak: 

• Ipari Park (1.sz.) 

• Hódtói Sportcsarnok (2.sz.) 

• Kossuth Olvasókör (3.sz.) 

 

A minták száma komponensenként 3x1 hét, PM2,5 esetén 4 nap. A vizsgált komponensek a PM10, NO2, O3, 

és négy napon keresztül PM2,5 voltak.  
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A mérési adatokat a feltüntetett határértékekkel összevetve megállapítható, hogy a vizsgálati 

helyszíneken egészségügyi határérték túllépés a vizsgált időszakban nem volt! 

 

A PM10 vizsgálatokat követően, a 3. számú mintavételi helyen (Kossuth Olvasókör) tájékozódó jellegű 

PM2,5 koncentráció mérést is végeztek négy napon keresztül. A PM2.5 komponensre jelenleg nincs 

egészségügyi határérték. Létezik azonban egy EU direktíva által meghatározott célérték, aminek 

értéke éves átlagban 25 µg/m3. Ezt a célértéket a 2010. október 7-én mért napi átlag meghaladta. Az 

1998. évi és a 2010. évi mérési adatok alapján megállapítható, hogy a város belterületén, forgalmas 

helyeken a fő szennyező anyag a finom szemcséjű szálló por. A város külső területein, ill. a lakott 

területen kívül ez nem domináns. 

 

A korábbi vizsgálati eredményekből az a megállapítás szűrhető le, hogy Hódmezővásárhely a kevéssé 

szennyezett levegőjű városok közé tartozik, ahol elsősorban a forgalom növekedése miatt, időlegesen 

és lokálisan, határértékeket közelítő koncentráció értékek mérhetőek a levegőminőséget jellemző 

egyes paraméterekre. A 2010. évben az ATI-KTVF által elvégzett vizsgálatok csak egy-egy hetet 

reprezentálnak a teljes évből de mindhárom mintavételi helyről elmondható, hogy nitrogén-dioxid, ózon 

és PM10 koncentráció tekintetében a város levegőminősége jó, határérték túllépés nem volt 

tapasztalható.  

 

Az 5/2011 (I.14.) VM rendelettel módosított, 4/2002 (X.7.) KvVM rendelet 1. és 2. számú 

mellékletének figyelembe vételével Hódmezővásárhely település, a légszennyezettségi zónába sorolás 

alapján, a 10. zónacsoportba tartozik  

3/2. táblázat: a 10. zónacsoport szennyező anyagok szerinti jellemző besorolása (5/2011 (I.14.) VM) 

Légszennyező anyag 
megnevezése 

Csoport Zóna típus ismertetése 

Kén-dioxid F Azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

Nitrogén-dioxid F Azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

Szén-monoxid F Azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

PM10 E Azon terület, ahol a légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb 
között van. 

Benzol F Azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

A bejelentett légszennyező pontforrások a jelenleg hatályos jogszabályok alapján határérték feletti 

koncentrációban nem bocsátanak ki légszennyező anyagot. A 3/3. táblázatban Hódmezővásárhely 

település 9 évre vonatkozó szennyezőanyag emissziós adatait közöljük. A kibocsátási adatok a 

bejelentett pontforrások adatait tartalmazzák.  
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3/3. táblázat: összes szennyezőanyag kibocsátás Hódmezővásárhely településen, szennyezőanyag-típusonkénti bontásban (mértékegység: év/kg, forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium) 

Szennyezőanyagok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Összesen Kg 

1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 5 664 3 687 172 106 4 237 4 754 9 518 5 076 5 415 38 629 
102 - Propán <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
104 - Pentán <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
105 - Hexán 16 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 1 1 4 23 
109 - Heptán <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5 5 
13 - Kén-dioxid (SPECIFIKUS) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
142 - Ciklohexán 18 175 <0,5 <0,5 17 15 8 8 6 19 18 248 
143 - Metil-ciklohexán <0,5 <0,5 <0,5 24 21 12 10 8 26 101 
151 - Toluol 53 55 95 59 56 44 91 108 254 815 
152 - Xilolok 107 165 237 3 432 3 305 515 252 148 318 8 479 
157 - Etil-benzol <0,5 10 35 707 704 119 51 30 39 1 695 
160 - Sztirol <0,5 <0,5 3 4 3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 10 
162 - Propil-benzol <0,5 <0,5 8 9 <0,5 8 9 <0,5 8 42 
163 - 1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol) <0,5 23 116 280 284 69 45 3 47 867 
164 - Trimetil-benzolok <0,5 2 48 108 98 17 11 <0,5 12 296 
165 - Izo-propil-benzol / kumol; metil-etil-benzol / 16 9 9 8 7 15 8 <0,5 8 80 
166 - Izo-propil-toluol-(4) / 4-Izo-propil-toluol, p-
cimol / 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

2 - Szén-monoxid 49 274 48 758 32 915 44 186 50 766 59 593 56 329 44 776 52 210 438 807 
201 - Triklór-etilén ( TRI ) 21 <0,5 6 83 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 110 
205 - Diklór-metán ( DCM ) / metilén-klorid / <0,5 38 60 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 99 
216 - Triklór-metán / kloroform / 7 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 7 
239 - Tetraklór-etilén ( PER ) / perklór-etilén / 176 209 122 288 157 368 313 <0,5 <0,5 1 633 
260 - METOXI ETIL-(2)-ACETÁT (METIL-CELLOSZOLV-
ACETÁT) 

<0,5 <0,5 <0,5 5 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 10 

261 - METOXI PROPIL-(2)-ACETÁT <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4 5 9 24 42 
266 - Butil-alkohol ( szekunder-butanol ) / butanol-2 
/ 

<0,5 <0,5 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 49 025 67 378 38 261 67 907 55 787 87 238 76 250 60 358 55 956 558 160 
300 - Metil-alkohol / metanol / <0,5 9 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 9 
301 - Etil-alkohol / etanol / <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2 445 4 530 3 101 3 214 2 713 16 003 
302 - Propil-alkolok <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
304 - Butil-alkoholok <0,5 16 17 871 865 93 7 13 41 1 923 
307 - Izo-propil-alkohol <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5 33 110 148 
308 - Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 / 96 97 84 72 62 56 21 <0,5 3 491 
310 - Formaldehid <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
312 - Aceton 56 700 591 339 259 277 318 242 474 3 256 
313 - Metil-etil-keton / 2-butanon / 248 290 211 187 192 194 103 41 50 1 516 
316 - Metil-izobutil-keton / 4-metil-2-pentanon; 
izobutil-metil-keton / 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 21 20 41 
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Szennyezőanyagok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Összesen Kg 

317 - Diaceton-alkohol <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
320 - Metil-acetát / ecetsav-metil-észter / <0,5 11 28 27 13 20 6 16 114 235 
321 - Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter / 113 315 259 243 188 149 114 100 318 1 799 
323 - Butil-acetát / ecetsav-butil-észter / <0,5 43 255 240 122 247 230 119 293 1 549 
326 - Izo-butil-acetát 3 204 211 130 106 139 82 38 46 959 
331 - Butil-glikol-acetát <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
334 - Etilén-glikol-acetát <0,5 92 96 47 36 32 27 21 <0,5 351 
351 - Fenol <0,5 21 21 4 2 2 2 1 <0,5 53 
360 - Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-
etanol;butil-glikol / 

<0,5 <0,5 16 18 <0,5 16 16 <0,5 33 99 

363 - Etilén-glikol / glikol / <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
469 - Tetrahidrofurán <0,5 35 44 32 14 26 39 2 6 198 
500 - Benzin mint C, ásványolajból 19 878 50 40 50 33 25 24 17 9 20 126 
503 - Petróleum <0,5 <0,5 1 2 4 3 2 <0,5 <0,5 12 
52 - Ólom és szervetlen vegyületei Pb-ként <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
530 - Ásványolaj gőzök 16 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 16 
590 - PAH-ok (Policiklikus aromás szénhidrogének) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2 1 1 4 
598 - Paraffin-szénhidrogének C9-től 1 178 655 670 685 612 636 61 60 118 4 675 
6 - Ammónia <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
641 - Metil-metakrilát / metakrilsav-metil-észter / <0,5 <0,5 <0,5 12 1 1 <0,5 1 19 34 
644 - N-metil-2-pirrolidon <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
7 - Szilárd anyag 9 422 195 307 14 234 20 823 13 680 7 925 12 026 5 834 6 355 285 606 
728 - Metil-tercier-butiléter <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5 5 
730 - Dipentén / P-menta-dién / <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
736 - Propilén-glikol-monometil-éter / metil-
proxitol; 1-metoxi-2-propanol / 

<0,5 11 131 263 216 183 172 89 788 1 853 

971 - Korom Bacharach skálán <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
973 - Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban 
kifejezve 

<0,5 <0,5 <0,5 9 9 8 7 6 5 44 

981 - Összes szerves anyag C-ként ( kivéve metán ) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 49 124 140 313 
999 - SZÉN-DIOXID 985 147 548 51 437 820 45 050 610 43 766 985 50 235 171 814 329 176 733 307 119 45 648 265 59 060 042 2 827 982 736 
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A jelentős kibocsátók Hódmezővásárhely levegőjét elsősorban fűtési eredetű (CO, NOx) 

szennyeződéssel terhelik. Szezonálisan jelentkezik a lakossági fűtési eredetű kibocsátás, amely a 

gázfűtésre való áttéréssel jelentősen mérséklődött. A 2002-2010. éves időszakot nézve a településen 

összesen 2 829 392 tonna szennyezőanyag került a levegőbe az ipari, gazdálkodói, szolgáltatói 

tevékenység következtében. Ennek a mennyiségnek a 99,9%-a a szén-dioxid kibocsátásból származott. 

A 2002-2010. évi időszakot nézve a szén-dioxid kibocsátást leszámítva a teljes kibocsátásból 1409 

tonna egyéb ipari eredetű szennyezőanyag-kibocsátás keletkezett. A keletkezett szennyezőanyag 

mennyiségek alakulását az alábbi diagram szemlélteti.  

3. diagram: teljes légszennyező-anyag kibocsátás alakulása  

 

4. diagram: Szén-dioxid nélküli légszennyező-anyag kibocsátás alakulása  

 

Az öt legnagyobb kibocsátással rendelkező szervezet kibocsátási adatai (2009-2010.év) az alábbi 

táblázatban szerepelnek. 
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3/4. táblázat: Kibocsátott légszennyező anyag típusok mennyiségekkel, évenkénti bontásban a kibocsátó szervezetek feltüntetésével (2009-2010.év, forrás: 

Vidékfejlesztési Minisztérium) 

Szervezet Szennyezőanyag 2009. év/kg 2010. év/kg 

Villeroy & Boch Magyarország Kft.  
Hódmezővásárhelyi (6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 7.) 

142 - Ciklohexán 4 16 

143 - Metil-ciklohexán 6 24 

 2 - Szén-monoxid 20 788 25 624 

  205 - Diklór-metán ( DCM ) / metilén-klorid / <0,5 <0,5 

  3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 25 453 22 575 

  301 - Etil-alkohol / etanol / 3 208 2 689 

  313 - Metil-etil-keton / 2-butanon / 30 25 

  7 - Szilárd anyag 1 659 1 605 

  999 - SZÉN-DIOXID 24 336 261 41 246 221 

Atev Zrt. (6800 Hódmezővásárhely TANYA 1232/B) 2 - Szén-monoxid 63 57 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 13 845 12 877 

  999 - SZÉN-DIOXID 10 445 783 9 317 143 

HVSZ. Zrt.  
Oldalkosár utcai fűtőmű (6800 Hódmezővásárhely Oldalkosár 
u.) 

2 - Szén-monoxid 1 426 78 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 50 275 

 999 - SZÉN-DIOXID 3 287 516 616 285 

Alföld Porcelán Edénygyár Rt  
Telephely (6800 Hódmezővásárhely ERZSÉBETI 7) 

1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 302 237 

165 - Izo-propil-benzol / kumol; metil-etil-benzol / <0,5 <0,5 

  2 - Szén-monoxid 12 628 10 682 

  3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 9 984 6 514 

  52 - Ólom és szervetlen vegyületei Pb-ként <0,5 <0,5 

  598 - Paraffin-szénhidrogének C9-től <0,5 <0,5 

  7 - Szilárd anyag 611 761 

  736 - Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-
propanol / 

89 751 

  999 - SZÉN-DIOXID 1 631 402 1 153 977 

HVSZ. Zrt.  
Hódtói fűtőmű (6800 Hódmezővásárhely Ormos Ede u. 11.) 

2 - Szén-monoxid 76 197 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 964 1 005 

  999 - SZÉN-DIOXID 1 045 324 1 261 173 

 



36 
 

Hódmezővásárhelyen a 2002-2010. éves időszakban 95 db bejelentett, légszennyezőanyag kibocsátó 

telephely üzemelt. A kibocsátó szervezetek adatait az 1. mellékletben szerepeltetjük. A 

szennyezőanyag termelők részletes kibocsátási adatait a kibocsátott mennyiségekkel, és légszennyező-

anyag típusokkal a 2. mellékletben közöljük. 

 

Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk, az ipari pontforrások légszennyező-anyag kibocsátásának 

alakulását a 2010. évi bejelentett, és az 1998-ban készült, előző Környezetvédelmi Programban közölt 

adatokkal.  

 

3/5. táblázat: légszennyezőanyag kibocsátásának időbeli összehasonlítása (forrás: 1994. évi adatok: 

Hódmezővásárhely Környezetvédelmi Program 1998, valamint 2010. évi adatok: Vidékfejlesztési Minisztérium) 

tonna/év 

Év Légszennyező anyag Hódmezővásárhely Szeged 

1994. SO2 4,2 630 

NOX 32,5 1050 

CO 107,7 3110 

Szilárd 69,8 300 

2010. SO2 5,415 2,85 

NOX 55,956 5 677 

CO 52,21 5 423 

Szilárd 6,355 9,8 

 

Az előző Programban közölt 1994. évi adatok Szeged pontforrásainak kibocsátására, fajlagos számítás 

alapján történtek, ezzel magyarázható a jelentős eltérés a 2010. évben szereplő pontos adatokkal 

szemben. Hódmezővásárhely tekintetében a SO2 kibocsátás csak kis mértékben (22%-al), a NOX 

kibocsátás viszont jelentősen (42%-al) emelkedett. Javulás tapasztalható azonban a CO kibocsátásban, 

ahol 52%-al, valamint a szilárd anyag kibocsátásban, ahol 91%-al kevesebb szennyezőanyag került a 

levegőbe az ipari termelés következtében.  

 

A város legszennyezőbb üzeme 1998-ban az Alföldi Porcelángyár Rt. volt, a városi teljes emisszió 30%-

át kitéve. A 2010. évben az Alföldi Porcelán Edénygyár Zrt. csak a 4., legnagyobb kibocsátó. A 

legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással a Villeroy & Boch Magyarország Kft. rendelkezik, a 2010. évi 

teljes városi emisszió 70%-át bocsátva a környezetbe.  
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A levegőminőségi határérték túllépést okozhatják a határértéken felül kibocsátó helyhez kötött 

légszennyező források, valamint a közlekedési / közúti, vonat, repülő/ emisszió is. Az említett két 

legjelentősebb emisszió forráson kívül a lakossági fűtés is jelentős légszennyező anyag kibocsátó. 

 

A lakossági gázellátási program gyorsütemű megvalósításának eredményeként a településen a hőenergia 

termelés során jelentős mértékben csökkent a kén-dioxid és a szilárd légszennyező anyag kibocsátás. 

Az egyedi és lakossági fűtések energiahordozó felhasználásából keletkező emissziók a szén-, olaj- és 

gáztüzelésből származó átlagos légszennyezőanyag kibocsátások összehasonlításával jellemezhetők. 

 

Kén-dioxid kibocsátás 

A szilárd tüzelőanyagok, szénfajták éghető kéntartalma 0,7-6,0% között változik, így a primer 

energiahordozók közül a legkedvezőtlenebbek az emissziós paraméterei. A tüzelő- és fűtőolajok 

maximális kéntartalma 0,5.-2,0% között mozog, míg a földgáz és propán-bután gáz összes kéntartalma 

legfeljebb 100 mg/m3 lehet. A tüzelőolaj fűtés kén-dioxid emissziója mérsékeltnek, míg a gáztüzelésé 

elenyészőnek tekinthető. Számítások alapján a 2009. évben 2926 kg volt a kén kibocsátás a lakossági 

gáztüzelés során a településen (részletes számítás 3.2.1.5 fejezet).  

 

Szén-monoxid kibocsátás 

A szén-monoxid képződése a tüzelési módtól és a hőtermelő berendezés kialakításától függ. A szén-

monoxid égéstermékben való jelenléte általában az égés tökéletlenségére utal. Az alacsony műszaki 

színvonalú berendezések esetén számolhatunk jelentősebb mértékű kibocsátással, mely javarészt a 

széntüzelésnél fordul elő. A gáz- és olajtüzelésű berendezések esetén az égéstermék szén-monoxid 

tartalma hígítatlan száraz égéstermékre vonatkoztatva nem lehet több 0,1tf%-nál, mely koncentráció 

megfelelő beállítás esetén nem lép fel. A fajlagos emisszió érték mindkét energiahordozónál max. 1,5 x 

10-3 kg/h. A 2009. évben 32 823 tonna volt a CO2 (szén-dioxid) kibocsátás a lakossági gáztüzelés során 

(részletes számítás 3.2.1.5 fejezet). 

 

Nitrogén-oxidok kibocsátása 

Az égéstermékben jelenlévő nitrogén származékok (NOx, NO, NO2, stb.) jelentős része magas 

hőmérsékleten (1500 °C felett) az égési levegő nitrogénjéből és oxigénből keletkeznek. A gáz- és 

olajtüzelés fajlagos emisszió értéke max. 3 x 10-4 kg/kWh. A széntüzelés fajlagos nitrogén-oxid 

légszennyezőanyag keletkezése ennél kevesebb. 
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Szilárdanyag kibocsátás 

Az égéstermék káros szilárd szennyezőanyaga a korom és a pernye. Legkedvezőbb kibocsátást 

gáztüzelés esetén tapasztalhatunk. A fajlagos emisszió értéke max. 1,5 x 10-6 kg/kWh. A tüzelőolajok 

hamutartalma maximum 0,1%. Ennek a mennyiségnek csupán egy része emittálódik. A fűtőfelületen a 

por teljes mennyiségének 1/3-.2/3 része lerakódik, mely rontja a tüzelés hatásfokát. Széntüzelés 

esetén az égéstermékben lévő káros szennyezőanyag mennyisége függ a hőtermelő berendezés 

kialakításától és az energiahordozó hamutartalmától. Általánosságban elmondható, hogy a szilárdanyag 

emisszió mértéke a rostély típustól és légtechnikától függően (0,05.-0,2) x Ghamu (keletkező hamu 

mennyisége) összefüggéssel jellemezhető. 

 

A fajlagos értékek alapján szorgalmazni kell a gázellátó rendszerre való további rácsatlakozást.  

 

A település elhelyezkedéséből, domborzati fekvéséből és a környező talajok tulajdonságaiból adódóan a 

talajszemcsékhez tapadó káros anyagok, mikroorganizmusok, növényvédő szerek szél általi szállítása 

okozhat levegőtisztasági problémákat. Ehhez jön még a környező földterületeken növő növények 

allergén virágporainak hatása. Ezek ellen hatásos védelmet a mezővédő erdősávok, zöldfolyosók 

biztosítják.  

 

Állattartás, bűzhatás 

Hódmezővásárhely város 43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelete foglalkozik az állattartás helyi 

szabályaival. Hódmezővásárhely város területén állatot tartani, hizlalni, tenyészteni az egészségügyi, 

állategészségügyi, élelmiszerekről szóló, építésügyi, környezetvédelmi (levegő- és víztisztasági, 

zajártalom elkerülése) szabályok betartásával lehet. 

 

Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő 

olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz! Bűzkibocsátással járó környezeti 

hatásvizsgálat, vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve 

létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. A felügyelőség a védelmi 

övezet nagyságát engedélyben, a légszennyező forrás határától számított legalább 300, legfeljebb 

1 000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. A védelmi övezet kialakításával 

kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terelik.  

 

Számos lakossági panasz kiváltó oka az egyes tevékenységek, leggyakrabban az állattartás, 

trágyatárolás, hígtrágya kihelyezés okozta bűzhatás. Az állattartás egy része esetében, különösen 
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belterületen, megfelelő megoldást jelenthet az állattartásról szóló helyi rendelet alkalmazása, 

betartatása az engedélyezett állatlétszám tekintetében. Az egyik jelentős, rendszeres problémát az 

ATEVSZOLG Zrt.-től származó bűzhatás jelentette. A Zrt. a Hódmezővásárhely K-i határában lévő 

telephelyén komposztálási tevékenységgel foglalkozik, az ATEV Zrt. telepének közvetlen 

szomszédságában. A nyitott komposztálási technológia és főleg a városon keresztüli komposzt 

kiszállítás a júliusi forró meleg időszaktól kezdődően többszöri lakossági panaszt, bejelentést 

eredményezett. A felügyelőség a kész komposztkiszállítással kapcsolatosan előírta, hogy azt 

előzetesen írásban be kell jelenteni a felügyelőségre, a helyszínek megadásával együtt. Továbbá 

előírásra került, hogy a szállítási útvonalakat lehetőség szerint a város sűrűn lakott övezetének 

kikerülésével kell megoldani, és hogy a városon átmenő szállításoknál fedett gépjárműveket szabad 

csak használni.  

 

Szintén számos bejelentés érkezett a felügyelőségre a Hódmezővásárhely külterület 0865/52 és 

0865/53 hrsz. alatti ingatlanon folytatott légylárva-tenyésztő tevékenységgel kapcsolatban. A 

tevékenységet a Mártély, külterület 0190/1hrsz. alatti telephelyre helyezték át, mely már a bűz 

szempontjából is megfelelő távolságban helyezkedik el a lakosságtól. 

 

A korábbi években a HÓD-MEZŐGAZDA Zrt., Hódmezővásárhely, Palé körzet 0969/1 hrsz. alatti 

sertéstelep, illetve az onnan származó hígtrágya kihelyezése váltott ki panaszokat. A technológiában 

elvégzett változtatásoknak köszönhetően az utóbbi években ilyen jellegű panasz már nem érkezett a 

felügyelőségre. 

 

Védelmi övezetek 

Hódmezővásárhely közigazgatási területén levegőtisztaság-védelmi szempontból:  

a./ Kiemelten védett:  

• A Mártélyi Tájvédelmi Körzet  

• Csomorkányi Temlomrom  

• Kása erdő  

Kiemelten védett területen tilos olyan tevékenységet folytatni, amely során maradandó légszennyező 

anyag kerülhet a levegőbe.  

 

b./ Védett, II. kategóriába a következő területek tartoznak:  

• a Rárósi út - az Arany temető mögötti 10321 és 10322 hrsz. út - a Kutasi út - és a belterületi 

határ által határolt terület a temető kivételével;  
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• a Kutasi út mellett az ATEV és a Fémtechnika Vállalat területe;  

• a Makói út - az Erzsébeti út - a töltés által határolt terület és az Erzsébeti út északi oldalán 

lévő ipari üzemek területe.  

 

c./ A város közigazgatási területén az (a) és (b) pontokban fel nem sorolt területek levegőtisztasági 

szempontból védett I. kategóriába tartoznak.  

 

A levegő védelmének helyi szabályozása  

 

A levegő védelmével Hódmezővásárhely 22/1993. (10.11.) Kgy sz. rendelete foglalkozik.  

 

A városban keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen 

talajterületek növényzettel borítottak legyenek. 

 

Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell 

biztosítani. Ennek költségeit a beruházással együtt kell tervezni, és az más célra nem használható fel. 

A jegyző a parkosítást a használatbavételi engedély megadásának feltételéül írja elő. 

 

Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellett haladó 

útszakaszok mentén a lakóterületek mellett haladó útszakaszok mentén a védő növénysáv telepítésére 

vonatkozó javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell arra, hogy a védő 

növénysávok telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor.  

 

Kommunális és termelési hulladék nyílt égetése a város bel- és külterületén tilos! Nyomvonalas 

létesítmény melletti árok, töltés, bevágás növényzetének égetése tilos! 
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3.1.2. VÍZ 

Víz nélkül nincs élet. A környezetvédelem egyik legfontosabb feladata tehát a víz védelme. A vizek 

mennyiségi és minőségi védelmét, valamint a fenntartható vízkészlet-gazdálkodást biztosítanunk 

szükséges, és az esetleges károsodásokat meg kell előzni. A lakosság tájékoztatása nem mindig 

megfelelő, ösztönözni kell a vízbázisok védelmére, a takarékos vízhasználatokra, a szennyvízgyűjtés,- 

elvezetés,- tisztítás fontosságára, a vízi környezet megóvására.  

 

Felszíni vizek 

Az utóbbi időszakban az ország felszíni vizeinek minősége jelentősen romlott. Ennek okai a túlzott 

igénybevétel, valamint a magas szennyezőanyag-kibocsátás. A probléma mérséklése helyi és globális 

szinteken egyaránt égetően fontos.  

 

Hódmezővásárhely az ország egyik legalacsonyabb térszínén fekvő települése. Az elmúlt évszázadokban 

a terület vízrajzi, földtani és morfológiai arculatát három nagy folyó a Tisza, a Hármas-Körös és a 

Maros határozta meg. A felszíni vizek befogadója a Tisza. A Tisza táplálja magas vízállásakor a 

Mártélyi holtágat is. A Mártélyi holtág a Tisza 206,8 fkm-209,2 fkm között, a bal parton a hullámtéren 

található. Területe 46 ha, hossza 4000 m, szélessége 100 m, átlagos vízmélysége 2 m, víztérfogata 

1100000 m3. Hódmezővásárhely vízfolyásai közül a városon áthaladó Hódtó-Kistiszai-csatorna a 

legjelentősebb. Ez a csatorna a befogadója a város csapadékcsatorna hálózatával összegyűjtött vizek 

nagy részének. A Hódtó-Kistiszai-csatorna a várost déli irányban hagyja el, befogadója a Tisza. 

 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítéséhez Magyarország területét - amely teljes egészében a Duna 

vízgyűjtőjéhez tartozik - 42 tervezési alegységre osztották fel. Hódmezővásárhely város a Kurca 

tervezési alegységhez tartozik. A tervezési alegység kijelölését a térség morfológiai adottságai 

indokolták, igazodva a Tisza folyó bal parti vízgyűjtőjének természetes határaihoz. Nyugaton a Tisza 

folyó bal part, északkeleten az Igazgatóság határai (Öcsöd, Cserebökény, Eperjes, Nagyszénás 

közigazgatási határai), keleten a Sámson-Apátfalvi főcsatorna, délen a Maros folyó jobb parti 

árvízvédelmi töltés, a torkolattól Apátfalváig tartó terület képezi a Kurca tervezési alegység határait.  

A tervezési alegység a Tiszától K-re fekszik, nagysága 2163,09 km2. A tervezési terület a következő 

kistájakat érinti: Békési-hát, Békési-sík, Csongrádi-sík és Körösszög.  
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Szükségtározók 
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2. térkép 

elhelyezkedése a település környezetében (forrás: TeiR)

M=1:250 000 

Tározók 
 

Folyók 
Kis területű folyók 
Közepes területű folyók 
Nagy területű folyók 

 

Tavak 

Településhatár
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(forrás: TeiR) 

 

Kis területű csatornák 
Közepes területű csatornák 
Nagy területű csatornák 

 
 

Településhatár 
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Az Európai Unió vízpolitikájának, a Víz Keretirányelvnek célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti 

víztestek jó állapotba kerüljenek. Az általános célkitűzések között szerepel: 

• a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása 

• a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével 

• a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével 

• az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése 

 

A vizek VKI szerinti jó állapota egyrészt az emberi egészség, másrészt az ökoszisztémák állapotából 

indul ki. Akkor tekinthetők a vizek jó állapotúnak, ha az ivóvízellátásra, vagy egyéb használatokra 

(rekreáció, öntözés) használt vizek minősége megfelel a használat által szabott követelményeknek, 

illetve a vizektől függő természetes élőhelyek működését nem zavarják az ember által okozott 

változások. Vízfolyások és állóvizek esetén a jó ökológiai és kémiai (vízminőségi) állapot, felszín alatti 

vizeknél a jó kémiai és mennyiségi állapot elérése a cél 2015-ig. Ettől az általános környezeti 

célkitűzéstől csak részletes társadalmi és gazdasági elemzések alapján lehet eltérni. A határidő 

indokolt esetben 2021-re vagy 2027-re kitolható, vagy esetleg enyhébb célkitűzések tehetők. 

 

A víztestek állapotértékelésének eredményét, a kitűzött célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) foglalja össze. Hatályba lépett a 10/2010. (VII.18.) VM rendelet a 

felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának módszereiről. A vízgyűjtő-

gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott környezeti célkitűzések (jó állapot, illetve jó 

potenciál) megadott határidőre történő eléréséhez és megőrzéséhez biztosítani kell a VM rendeletben 

rögzített vízszennyezettségi határértékek betartását. 

 

A 3/5 konkrét intézkedéseket tartalmazza a vízgyűjtő tervezési alegység Hódmezővásárhely 

környékét érintő vízfolyásokra vonatkozóan. 
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3/5. táblázat: Konkrét intézkedések és célkitűzések a Kurca tervezési alegység Hódmezővásárhely környékét érintő vízfolyásain (forrás: ATIVIZIG) 

A víztest 
neve 

A víztest 
kategóriája 

Az erősen 
módosított 

állapot okai, 
ill. 

mesterséges 
víztest 

funkciója 

A víztest 
ökológiai 
állapota 

A víztest 
kémiai 

állapota 

Környezeti 
célkitűzés 

Határidő 
(célkitűzés 
teljesülése) 

A mentesség (derogáció) oka 
(időbeni mentesség vagy enyhébb 

célkitűzés oka) 

Intézkedések 
Általánosan alkalmazott intézkedések: Területi agrárintézkedések 

(TA1-TA7), Szennyvízprogram (SZ1,CS1), Halászati és horgászati jó 
gyakorlatok (VG2, VG3, PT1), Települési intézkedések(IP7), 

Víztakarékosság (FE3), Kárelhárítás (KÁ1, KÁ2), Utak, vasutak 
vízelvezetése (ME1). Ezek ott szerepelnek a táblázatban, ahol a 

célkitűzés miatt hatásukat mérlegelni kell. 

Hódtó-
Kistiszai-
csatorna 

mesterséges Belvízvédelem nem jó ~ 
 a jó 
potenciál 
elérhető 

2021-re 

G3: Aránytalanul magas 
gazdasági terhek, 
megfizethetőségi, finanszírozási  
problémák 

TA3ésTA4:Művelési mód és/vagy művelési ág váltás síkvidéken 
belvíz- és nitrát-érzékeny területeken 
TA5: Belvízvisszatartás (belvíztározók, belvízelvezető csatornák 
átalakítása, üzemeltetése) 
SZ2: Meglévő szennyvíztisztító telep hatásfokának növelése a 
befogadó vízminőségének védelme miatt a Szennyvíz 
Programban előírtakon felül 
TA7: Állattartótelepek korszerűsítése 

Kenyere-ér 
erősen 
módosított 

Belvízvédelem, 
öntözés 

nem jó ~ 
 a jó 
potenciál 
elérhető 

2021-re 

G3: Aránytalanul magas 
gazdasági terhek, 
megfizethetőségi, finanszírozási  
problémák 

TA3ésTA4:Művelési mód és/vagy művelési ág váltás síkvidéken 
belvíz- és nitrát-érzékeny területeken 
HA3:Partmenti puffer sáv (erdősáv és/vagy füves növényzónák) 
kialakítása vízfolyások partja mentén 
HM2: Meder rehabilitáció síkvidéki kis- és közepes 
vízfolyásokon fenntartással 
HM5: Szennyezett üledék egyszeri eltávolítása (vízminőség 
javító kotrás) 
SZ1: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Program 
szerint (új szennyvíztisztító építése és/vagy meglévő bővítése 
és korszerűsítése, szennyvíz iszap kezelés vagy 
természetközeli szennyvíztisztítás megvalósítása) 

Mátyáshalmi-
csatorna 

erősen 
módosított 

Belvízvédelem nem jó ~ 
 a jó 
potenciál 
elérhető 

2021-re 

G3: Aránytalanul magas 
gazdasági terhek, 
megfizethetőségi, finanszírozási  
problémák 

TA5: Belvízvisszatartás (belvíztározók, belvízelvezető csatornák 
átalakítása, üzemeltetése) 
IP2: Meder melletti viszonyok rendezése (ártér helyreállítása, 
hullámtér szélesítés, hullámtéri gazdálkodás, védősáv) 
HM5: Szennyezett üledék egyszeri eltávolítása (vízminőség 
javító kotrás) 
DU1: Duzzasztók üzemeltetése az alvízii szempontok, illetve a 
hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével (szükség szerint a 
duzzasztás megszüntetése) 
TA7: Állattartótelepek korszerűsítése 
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A víztest 
neve 

A víztest 
kategóriája 

Az erősen 
módosított 

állapot okai, 
ill. 

mesterséges 
víztest 

funkciója 

A víztest 
ökológiai 
állapota 

A víztest 
kémiai 

állapota 

Környezeti 
célkitűzés 

Határidő 
(célkitűzés 
teljesülése) 

A mentesség (derogáció) oka 
(időbeni mentesség vagy enyhébb 

célkitűzés oka) 

Intézkedések 
Általánosan alkalmazott intézkedések: Területi agrárintézkedések 

(TA1-TA7), Szennyvízprogram (SZ1,CS1), Halászati és horgászati jó 
gyakorlatok (VG2, VG3, PT1), Települési intézkedések(IP7), 

Víztakarékosság (FE3), Kárelhárítás (KÁ1, KÁ2), Utak, vasutak 
vízelvezetése (ME1). Ezek ott szerepelnek a táblázatban, ahol a 

célkitűzés miatt hatásukat mérlegelni kell. 

Szárazér-
Porgányi-
főcsatorna 

erősen 
módosított 

Belvízvédelem nem jó ~ 
 a jó 
potenciál 
elérhető 

2021-re 

G3: Aránytalanul magas 
gazdasági terhek, 
megfizethetőségi, finanszírozási  
problémák 

TA3ésTA4:Művelési mód és/vagy művelési ág váltás síkvidéken 
belvíz- és nitrát-érzékeny területeken 
TA5: Belvízvisszatartás (belvíztározók, belvízelvezető csatornák 
átalakítása, üzemeltetése) 
IP2: Meder melletti viszonyok rendezése (ártér helyreállítása, 
hullámtér szélesítés, hullámtéri gazdálkodás, védősáv) 
HM7: Vízfolyások medrének fenntartása (felesleges biomassza 
és laza üledék eltávolítása, lágyszárú növényzet gondozása) 
HM5: Szennyezett üledék egyszeri eltávolítása (vízminőség 
javító kotrás) 
DU1: Duzzasztók üzemeltetése az alvízi szempontok, illetve a 
hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével (szükség szerint a 
duzzasztás megszüntetése) 
SZ2: Meglévő szennyvíztisztító telep hatásfokának növelése a 
befogadó vízminőségének védelme miatt a Szennyvíz 
Programban előírtakon felül 
TA7: Állattartótelepek korszerűsítése 
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Hódmezővásárhely és környéke az Alsó-Tisza vidéke vízgyűjtőterülethez tartozik. Alvízi régiónak 

tekinthető, ami azt jelenti, hogy a felszíni vizek a területre adott vízminőséggel, jelentős 

szennyezőanyag terheléssel érkeznek az ország más területéről, illetve közvetlenül az országhatáron 

kívülről. A vízfolyások közül a Tisza folyó vízminősége kerül rendszeres ellenőrzésre. A Tisza folyóból 

felszíni víz monitoring rendszer keretén belül az ATI-KTVF kéthetente, illetve havonta vesz vízmintát, 

és végez biológiai, illetve fizikai-kémiai vizsgálatokat. Az elvégzett vizsgálatok alapján a Tisza élővilága 

változatos, vizsgált növény- és állatvilága jó állapotot mutat, a vízi flóra egyik elemének – bevonatképző 

kovaalgák – kivételével, amely közepes minőségű. Az „egy rossz mind rossz” elv alkalmazása miatt a 

folyó alsó szakasza a biológiai elemek tekintetében közepes minőségű. A biológiai elemeket támogató 

fizikaikémiai jellemzők éves átlaga határérték túllépést nem mutat, a folyó érintett szakasza kiváló 

állapotú. Az Alsó-Tisza az integrált ökológiai minősítés alapján közepes minőségű. A kémiai állapotot 

bizonyos szerves mikroszennyezők és nehézfémek koncentrációjának éves átlaga, ennek határérték 

túllépése szabja meg. Az Alsó-Tiszán nem megfelelő a kémiai állapot (kadmium, réz, többgyűrűs aromás 

szénhidrogének esetében tapasztalható éves átlag határérték túllépés), amelyet részben külföldi 

eredetű szennyezés (Romániából), másrészt kisközepes ipari létesítmények és kommunális kibocsátás 

okozhat. 

 

A felszíni vizek jellemzését szolgáló rendszeres mintavételi és vizsgálati tevékenység az alapja a Víz 

Keretirányelv végrehajtásának, mert nélküle a fennálló állapot jellemzése és az intézkedések hatásának 

nyomon követése nem lenne lehetséges. A megbízható állapotértékelésen alapul valamennyi későbbi, 

javító szándékú beavatkozás, majd a végrehajtott intézkedés eredményességének vizsgálata. 1994. 

január 1-től a felszíni vizek minősítése a MSZ 12749 szabvány szerint történik hazánkban. A szabvány 

vízfolyásonként az országos törzshálózat keretében írja elő a mintavételek helyét, és annak 

gyakoriságát, és meghatározza felszíni víz minősítésének szempontjait. A víz minőségi paraméterek 

határértékeit a 10/2010. évi (VIII.18.) VM rendelet határozza meg.  

A Naturaqua Kft. 1998-ban a város területén található állóvizekből és csatornákból, továbbá a 

Mártélyi üdülőkörzetben a holtág vizéből vett felszíni vízmintát laboratóriumi vizsgálatok céljára. 

Két vízmintavétel a Mártélyi Holt-Tiszából történt, 5 db a város területén található felszíni 

vizekből. Az általános vízkémiai komponenseket vizsgálva, a Mártélyi holtágban a KOI értéke és az 

ammónium koncentrációi magasabb volt az akkor érvényben lévő MSZ 450/1-78 szabvány tűrhető 

határértékeihez képest. Összességében a holtág vízminősége jónak volt mondható. A Mártélyi Holt-

Tiszából vett vízminták toxikológiailag csaknem kifogástalannak minősültek, egyedül a daphnia teszt 

mutatott gyenge mérgező, illetve gátló hatást.  
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A város belterületi részén vett felszíni vízminták minősége nem volt ilyen jó. Elsősorban a 

vezetőképesség értékek, az összes oldott só tartalom volt nagyon magas. A magas oldott só tartalom 

fő összetevői a klorid, szulfát és a nátrium sók voltak.  
 

Az ATI-KTVF a 2010. évben helyszíni mintavételezést végzett a Martélyi Holt-Tiszán, a mintavételi 

helyek a következők voltak: 

• Martélyi Holt-Tisza Kalandpark 

• Martélyi Holt-Tisza strand 

• Martélyi Holt-Tisza vízkivétel 

A minták száma 3 db volt. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő mintavételi eredmények alapján, a 10/2010. 

(VII.18.) VM rendelet értelmében az alábbi megállapítások tehetők: 

 

• A holtág vize savasodás (pH) szempontjából jó állapotú. 

• A sótartalmat jelző vezetőképesség alapján kiváló. 

• Az oxigén háztartást jellemző paraméterek közül az oldott oxigén és oxigén telítettség alapján 

nem éri el a jó állapotot, a BOI5 értékei alapján kiváló, míg az NH4
+-N szerint jó a víz.  

• A növényi tápanyagok közül a nitrogén formák (NO3--N, összes N) szempontjából kiváló, míg a 

foszfor formák (orto-PO43+, összes P) alapján jó a víz. 

A fentebb leírtak alapján megállapíthatjuk, hogy a holtág vize a mintavétel időpontjában a három 

mintavételi hely vizsgálati eredményeinek átlaga alapján fizikai és kémiai szempontból jó állapotú. Míg 

1998-ban az ammónia koncentráció magasabb volt a tűrhető értéknél, addig 2010-re ezek az értékek 

javultak. A biológiai elemek közül a fitoplankton mennyiségét jellemző klorofill-a koncentráció átlagát 

tekintve a víz jó állapotú. Az elvégzett ökotoxikológiai teszt eredménye szerint a holtág a 

tesztszervezetre (Daphnia magna) nézve toxikus anyagot nem tartalmazott. Az 1998-ban vett 

vízminták ökotoxikológiailag szintén csaknem kifogástalannak minősültek, azonban a daphnia teszt még 

mutatott gyenge mérgező, illetve gátló hatást, ez a hatás a 2010. évi mintákban már nem volt 

kimutatható. Megállapítható, hogy az eltelt időszakban a mintavételi eredmények alapján a víztest 

biológiai állapotában javulást lehetett tapasztalni. 

1998-ban a Hódtó-Kistiszai-csatornából a szennyvíztelep előtti részről, és a szennyvíztelepi 

kifolyást követő csatorna szakaszról vettek mintát. A vizsgált komponensek koncentrációi a 

befolyás utáni szakaszon alacsonyabbak voltak, mint a szennyvíztisztító előtti mintában. Az 

ökotoxikológiai vizsgálatok közül a haltesztek egyike sem mutatott toxikus hatást. A 
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daphniateszt egy mintában (téglagyári gödrök) kifejezetten toxikusnak bizonyult, a többi mintában a 

Dilinka-temetői kubikgödrök kivételével enyhe mérgező hatás volt észlelhető. A csíranövényteszt 

eredményei a daphnia tesztéhez hasonló eredményt mutattak, azaz a téglagyári gödrökből vett 

vízmintában erős gátló hatás volt tapasztalható. Az algatesztek szerint szintén a téglagyári gödrök 

vizében volt lényeges gátlás kimutatható. Ugyanakkor a Kakasszéki-csatornából és a Hódtó-Kistiszai-

csatornából (a szennyvíztelepi befolyás mögött) jelentős algaprodukciót mutattak ki, ami a víz magas 

szerves anyag tartalmára enged következtetni. Összességében megállapítható volt az 1998-ban vett 

minták alapján, hogy a város környéki felszíni vizek szervesanyag szennyezés következtében 

oxigénben szegények voltak, öntisztuló képességük igen csekély. 
 

Az ATI-KTVF 2010. évi értékelése alapján, a Hódtó-Kis-Tiszai csatorna, - Algyő (Híd) megnevezésű, 

X: 104883 m; Y:744829 m EOV koordinátával rendelkező mintavételi pontjáról vett korábbi vízminták 

analíziséből rendelkezésre álló adatok alapján - vízminőségét a 10/2010. (VIII.18.) VM rendelet 

figyelembevételével az alábbiak szerint minősíthető: 

 

Fizikai és kémiai állapot: 

• A csatorna vize savasodás (pH) szempontjából kiváló állapotú. 

• A sótartalmat jelző vezetőképesség és klorid koncentráció alapján nem éri el a jó állapotot. 

• Az oxigén háztartást jellemző paraméterek közül az oldott oxigén és oxigén telítettség, a KOId 

és a NH4+-N alapján nem éri el a jó állapotot, míg a BOI5 értékei alapján kiváló a víz. 

• A növényi tápanyagok (nitrogén formák (NO2
--N, NO3

--N, összes N), foszforformák (orto-PO4
3, 

összes P) alapján nem éri el a jó állapotot a víz. 

 

A fentebb leírtak alapján megállapíthatjuk, hogy a csatorna vize a mintázott időszakban a vizsgálati 

eredmények átlaga alapján fizikai és kémiai szempontból nem éri el a jó állapotot. 

 

Biológiai állapot jellemző: 

A biológiai elemek közül a fitoplankton mennyiségét jellemző klorofill-a koncentráció átlagát tekintve a 

víz jó állapotú. Az 1998-as mintákban az alga és daphnia tesztekben toxikus, illetve gátló hatást 

mutattak ki, addig a 2010. évi eredmények alapján a víztest biológiai állapotában javulást lehet 

tapasztalni.  
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A közvetlen felszíni vizekbe történő ipari és egyéb kibocsátások a ”hagyományos” szennyező anyagok 

(szerves anyag, tápanyagok) esetében ismertek, az emissziók jellemzéséhez a kibocsátók bevallása 

(VAL-VÉL lapok) alapján a Felügyelőségek adatbázisa szolgáltat információt.  

 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. §-a 

alapján: 

 

Önellenőrzésre köteles az a kibocsátó (ill. közcsatornába bocsátó): 

a) aki a rendelet 1. számú melléklet I. lista szerinti veszélyes anyagot, vagy elsőbbségi veszélyes 

anyagot bocsát ki, vagy használ; 

b) akinek önellenőrzési kötelezettségét a felügyelőség környezet veszélyeztetettség miatt 

megállapítja, továbbá 

c) aki az engedélye szerint, illetőleg a telephelyről (szennyvíztisztítóból) a megelőző év adatai alapján 

15 m3/üzemnap mennyiséget meghaladó szennyvizet 

ca) közvetlenül a befogadóba vezet, 

cb) közvetve (közcsatornán vagy közös üzemi tisztítón keresztül) a befogadóba vezet és egyúttal a 

külön jogszabály szerint meghatározott tevékenység folytatása során keletkező szennyvizet bocsát ki. 

 

A fentiek alapján önellenőrzésre kötelezett szervezetek adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

3/6. táblázat: önellenőrzésre kötelezett szervezetek adatai (forrás : ATIVIZIG) 

Kötelezett Befogadó Telephely címe 

Zsigmondy Béla Vízközművet üzemeltető Zrt. Hódtó-Kis-Tiszai 
főcsatorna 

Hódmezővásárhely, 
Andrássy út 25. 

Villeroy & Boch 
Magyarország Kft. 

Nyomásszéli 
csatorna 

Hódmezővásárhely, 
Erzsébeti út 7. 

Hód-Fürdő Szolgáltató és 
Üzemeltető Kft. 

Hódtó-Kis-Tiszai 
főcsatorna 

Hódmezővásárhely, Ady 
E. u. 1. 

Hódmezővásárhelyi 
Vagyonkezelő és Szolgáltató 
Zrt. 

Hódtó-Kis-Tiszai 
főcsatorna 

Hódmezővásárhely, 
Bajcsy Zs. u. 70. 

Metrilux Felületkikészítő Kft. közcsatornás Hódmezővásárhely, 
Bajcsy Zs. u. 70. 

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. közcsatornás Hódmezővásárhely, 
Tanya 1232/B. 

Vas- Fém Ipari és 
Kereskedelmi Zrt. 

közcsatornás Hódmezővásárhely, 
Makói országút 36. 

Zöld Forrás 2001 Kft. Nyomásszéli 
csatorna 
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A táblázatban ismertetett önellenőrzésre kötelezett kibocsátók ellen a 2009. évre vonatkozóan sem 

csatorna-, sem szennyvíz-bírságolási eljárás nem indult.  

 

Az intenzív nagy táblás mezőgazdasági földművelés a területen megszűnt. Megváltozott az 

agrotechnika, lecsökkent a tápanyag visszapótlás mértéke. Jelenleg a kisüzemi táblákon jellemző az 

almos trágya kihordása és nagyon csekély mértékben jellemezhető a műtrágya kihordása. Az állattartó 

telepek száma jelentősen lecsökkent, így a szerves trágya szántóterületen történő kihelyezése is. A 

szennyezés mértéke ezért potenciálisan csökkent, de lokálisan a nem megfelelő felhasználásból 

adódóan gondokat okozhat felszíni és a felszín alatti vizekben egyaránt. 

 

A településen folytatott helytelen mezőgazdasági gyakorlat szintén jelentős diffúz szennyezést 

okozhat. Az állattartás, a helytelen trágyázási szokások (gyepek, kiskertek), a szikkasztás, az illegális 

hulladéklerakás, és mindezekkel egyidejűleg a csapadékvíz elvezetés megoldatlansága diffúz 

szennyezést eredményez, amely egyaránt veszélyezteti a felszíni és a felszín alatti vizeket. A 

csapadékvíz szennyeződése három, térben és időben elkülönülő, egymást követő és részben befolyásoló 

folyamatra bontható: 1) Szennyeződés a légtérben, 2) a felszíni lefolyás során és 3) a 

csatornahálózatban. Száraz időszakokban a burkolt felületeken különböző forrásból származó szilárd 

anyagok (és a szilárd részecskékhez kötődő egyéb szennyezők) halmozódnak fel.  

 

A szennyezők forrásai: 

• A légszennyező anyagok száraz kiülepedése háztetőkön; 

• közlekedési eredetű és egyéb légszennyezők száraz kiülepedése utakon és parkoló 

felületeken; 

• utcai szemét (beleértve az állati ürüléket is), kosz, por és növényi maradványok 

felhalmozódása burkolt felületen; 

• az utak és a tágabb értelemben vett épített környezet kopástermékeinek felhalmozódása a 

burkolt felületeken; 

• járművekből származó kopástermékek (fém, gumi) és folyadékok (ásványolajféleségek); 

• természetes vízelvezető medrek, burkolatlan területek eróziója; 

• zöldfelületekre kiszórt növényvédő szerek és műtrágya; 

• trágyadombok, hulladék lerakók csurgalékvizei; 

• valamint a téli útsózás. 
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A szennyező anyagokat a felszíni lefolyás gyűjti össze és a vízelvezető rendszer szállítja el a 

befogadókba. A burkolt felületekről a csapadék és azzal együtt a szennyezőanyagok szinte veszteség 

nélkül folynak le, az elszigetelt burkolt felületekről viszont a mellettük lévő, vízáteresztő területekre 

kerül, ahol nagyrészt a talajba szivárog (tehát azt szennyezheti). A szennyező anyagok egy része a 

hordalékhoz kötődve (az elsodort szilárd szemcsék többnyire az alsó mérettartományból kerülnek ki), 

másik része pedig oldott formában mozog a felszíni lefolyással (egyes anyagok oldódását a csapadék 

savassága erősen befolyásolhatja). A befogadót elérő terheléseket a csökkenési és dúsulási folyamatok 

szabják meg.  

 

Felszín alatti vizek 

A talajvizek minőségét a földtani közeg adottságai, a hidrometeorológiai viszonyok alakulása, és az 

emberi beavatkozások határozzák meg. Hódmezővásárhely település a 27/2004. (XII.25.) KvVM, 

rendelet szerint felszín alatti víz szempontjából kevésbé érzékeny területen helyezkedik el. A 

43/2007. (VI.01.) FVM rendelet, valamint a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerint, nitrátérzékeny 

területek Hódmezővásárhelyen nem találhatók.  

 

A talajvíz tengerszint feletti magassága 77,0-85,0 mBf értékek között mérhető. A talajvíz 

nyomásfelszín esésiránya keletről nyugat felé a Tisza-völgy irányába, valamint északról dél felé mutat. 

A talajvíz áramlási sebessége minimális. 

 

1998-ban a talaj és talajvíz állapotának megismerése érdekében a Naturaqua Kft. 19 db 5 m mélységű 

feltáró fúrást mélyített. A fúráspontok kitűzése a város által átadott - a város területén működő 

potenciális szennyező forrásnak minősíthető üzemek és szolgáltatók névjegyzékét tartalmazó - lista 

alapján, a város Önkormányzatának szakembereivel egyeztetett pontokon történt. Továbbá, a talajvíz 

állapotának felmérésére rendelkezésre álltak a város területén a korábbi években üzemeltetett 

figyelőkút hálózat (5 db) még meglevő kútjai.  

 

Az 1998. évi talajvizsgálat eredmények: 

A vizsgálati eredmények alapján a talajminták egyikében sem érte el egyetlen fém koncentrációja 

sem a beavatkozási határértéket. A talajmintákban általában a vizsgált toxikus fémek közül a króm és a 

nikkel koncentrációi az A háttérkoncentráció felett voltak, de nem érték el a B szennyezettségi 

határértékeket; egyedül a nikkel koncentrációja haladta meg kis mértékben mindössze két ponton. 

Az arzén koncentráció értékei egy minta kivételével minden talajmintában meghaladták a B 

szennyezettségi határértéket. Az Összes szénhidrogén tartalom (TPH) koncentrációit minden 



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 
 

 

52 

talajmintában 50 mg/kg határérték alatt mérték. Ez azért lényeges, mert az elsősorban ipari 

területeken vett talajmintákban történt a TPH tartalom vizsgálat. 
 

Az Önkormányzat a 2010. évben öt talaj- és talajvíz mintavételi helyet jelölt ki a város közigazgatási 

területének különböző helyein, különböző területhasználatokat reprezentálva. A mintavételeket és 

helyszíni vizsgálatokat 2010. szeptember 9. és 2010. október 7. között végezte el az ATI-KTVF. A 

mintavételi helyek a következők voltak: 

 

• Ipari Park- korábban aszfaltkeverő működött a területen 

• Volán telep és a Szentesi út között – lakott terület, potenciális szennyező forrással 

• Kubikgödrök-tanösvény- korábban agyagnyerő hely, jelenleg rekreációs terület 

• Susán, Tulipán utca mögött- Susáni rész, lakott terület 

• Erzsébeti út- mezőgazdasági hasznosítású terület, jelenleg erdősítésre vár  

A vett talajminták száma 9, a talajvíz minta 5 db volt. A vizsgálati eredmények értékelésekor a kapott 

értékek össze lettek vetve a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közegre, és 

felszín alatti vizekre vonatkozó szennyezettségi határértékeivel.  

 

A 2010. évi talajvizsgálati eredmények: 

A kivonatok pH-t tekintve közel semlegesek az Ipari Park, és a Mezőgazdasági terület mintavételi 

helyek mindkét mélységi rétegében. A Susán mintavételi helyen, valamint a Kubikgödrök mintavételi 

hely felső rétegében, míg az alsó rétegében és a VOLÁN Telep mintavételi hely mindkét mélységi 

rétegében már lúgos kémhatásúak. A nitrát tartalom értéke <8 mg/kg sz.a. (VOLÁN Telep) és 50 

mg/kg sz.a. (Susán) között mozog. Nitrit tartalom értéke 0,2 mg/kg sz.a. (VOLÁN Telep) és 25 mg/kg 

sz.a. (Susán) között változik. A szulfát tartalom igen tág határok között változik: <140 mg/kg sz.a. 

(Ipari Park) -3045 mg/kg sz.a. (Kubikgödrök). A felsorolt általános talajkémiai paraméterekre jelenleg 

a Rendelet nem tartalmaz szennyezettségi határértéket. Toxikus fémek közöl az ólom a kadmium, és a 

higany képezte a vizsgálat tárgyát. Valamennyi mintavételi helyről származó talajmintáról elmondható, 

hogy az ólomtartalom alacsony, sehol nem közelíti meg a Rendeletben szereplő 100 mg/kg sz.a. 

szennyezettségi határértéket, az ólom tartalom értékek 9,4 (VOLÁN Telep) és 27,2 (Susán) mg/kg 

sz.a. között mozognak. A talajminták kadmium tartalma 0,72-1,02 mg/kg sz.a. között változik. A 

kadmium szennyezettségi határértéke 1 mg/kg sz.a. amit két talajminta, a Kubikgödrök mintavételi hely 

alsó rétege, és a Susán helyszín mintáinak kadmium tartalma ér el, sőt diszkréten meg is haladja azt. A 

higanytartalom szennyezettségi határértéke 0,5 mg/kg sz. a. Ezt az értéket egyetlen talajminta higany 

tartalma sem éri el. A szerves mikroszennyezők közül a TPH (összes alifás szénhidrogén) tartalmat 
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vizsgálták mind az öt mintavételi helyről származó talajmintákban. A minták közül csak egy minta 

esetében kaptak mérhető értéket: (Susán) származó mintában, de ez sem közelítette meg a 100 mg/kg 

sz.a. szennyezettségi határértéket, a többi talajmintában a TPH értéke alsó méréshatár (20 mg/kg 

sz.a.) alatt volt.  

 

Az 1998. évi talajvíz vizsgálat eredmények: 

A talajvízmintákban a toxikus fémek közül a réz, cink, higany, króm, ólom, nikkel, bárium, 

kadmium, kobalt koncentráció értékei minden mintában a „B” szennyezettségi határértékei alatt 

maradtak. Az arzén koncentrációja a minták nagy részében a „B” szennyezettségi határértéke alatt volt, 

Egy mintában kissé (32 µg/l) egyben pedig jelentősen (320 µg/l) meghaladta az oldott arzén 

koncentrációja a „B” szennyezettségi határértéket. Ez a feltáró fúrás a már rekultivált volt Cigányéri 

hulladék lerakó területén mélyült. A molibdén koncentráció értékei két mintában meghaladták a 20 µg/l 

szennyezettségi határértéket. 

A legmeglepőbb képet az ón koncentráció értékei mutatták, ugyanis egy minta kivételével, jóval a B=10 

µg/l szennyezettségi határérték fölött voltak. Az 1998-ban készült Környezetvédelmi Program a 

következő megállapításokat tette: „Mivel az ón koncentráció értékei szinte minden mintában 

magasak, feltételezhetjük, hogy réteg eredetű fémtartalomról van szó, ami az arzénnel együtt 

feltehetően a Körösök és a Maros hordalékából kerülhetett a talajvízbe. Összességében a 

talajvízben a város területén a magas toxikus fém tartalom természetes eredetű, a volt Cigányéri 

hulladéklerakó területén mért kiugróan magas arzén koncentráció azonban hulladékból származó 

szennyező hatás eredménye.”.  

Kilenc talajvízmintából történt az összes oldott szénhidrogén (TPH) mennyiségének és a klórozott 

szénhidrogének (V0C1) koncentrációjának vizsgálata. A talajvízminták közül egyben (volt CSOMIÉP 

telep) mért (TPH) koncentráció (430 µg/l) meghaladta a B=100 ug/L szennyezettségi határértéket. 

Szénhidrogén szennyezés szempontjából kedvező képet mutattak a talajvíz minőségi vizsgálatok. 
 

A talajvízmintákban az összes oldott só tartalom magas volt. Igaz ez a fúrásokból vett 

talajvízmintákra és a különböző figyelőkutak vízmintáira is. A magas őszsótartalomban jelentős 

szerepet játszik a szulfát, amelynek koncentrációi a legtöbb talajvízmintában magasabbak voltak 

a 300 mg/l értékénél, sőt több mintában a 700 mg/l értéket is meghaladták. Az 1998. évi Program 

megállapítása: „A magas oldott só tartalom jellemző az Alföld ezen régiójába tartozó területek 

talajvizeire. Nem mutathatók ki szennyező források, a szulfát egyértelműen réteg eredetűnek.” 
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A klorid koncentráció értékek sok mintában meghaladták a B= 250 mg/l szennyezettségi határértéket, 

de kiugróan magas értéket csak egy talajvízmintából (volt Cigányéri hulladéklerakó) mutattak ki. A 

kationok közül általánosságban magas a nátrium mennyisége, de ez hasonlóan a kloridhoz és a 

szulfáthoz természetes eredetű. A talajvízben mért komponensek alapján a talajvíz nátriurn-szulfátos, 

nátrium-kloridos, szikes jellegű.  
 

A 2010. évi talajvíz vizsgálat eredmények: 

Valamennyi helyen a vízminták pH értéke közel semleges. Változó viszont, de igen jelentős érték 

minden mintavételi helyen a fajlagos elektromos vezetőképesség, ami magas oldott sótartalmat jelez 

(nátrium, klorid, szulfát), az értékek 3300 µS/cm (1650-2310 mg/l)– 11600 µS/cm (5800-8120 mg/l)-ig 

emelkednek. Egyetlen mintavételi helyen sem közelíti meg sem az ammónium, sem a nitrát koncentráció 

a rendeletben megadott szennyezettségi határértéket, a szulfát koncentráció azonban minden 

mintavételi ponton jelentősen túllépi a rendelet 250 mg/l-s határértékét. Az értékek igen tág határok 

között mozognak, a 425 mg/l értéktől (Ipari Park) a 6714 mg/l értékig (Kubikgödrök). A nátrium 

tartalom 322 mg/l (Ipari Park) és 2580 mg/l (Kubikgödrök), a kloridion tartalom 208 mg/l (Volán 

Telep) és 2460 mg/l (Mezőgazdasági terület) értékek között változik. Az összes vizsgált 

talajvízmintáról elmondható, hogy a higany-, a kadmium- és az ólom tartalom alacsony, sehol nem 

közelíti meg a Rendeletben szereplő szennyezettségi határértéket. A talajvizek arzén tartalma 

azonban igen változó, legalacsonyabb a Mezőgazdasági terület mintavételi helyen, az Ipari Park 

mintavételi helyen is csak mintegy harmada a határértéknek. A VOLÁN Telep és a Kubikgödrök 

mintavételi helyeken már igaz csak diszkréten, de túllépi (10,6 µg/l) a határértéket. A Susán 

mintavételi helyről származó vízmintában már a határérték kétszerese (20,3 µg/l). Megállapítható, 

hogy a TPH tartalom valamennyi talajvíz mintában a határérték alatt van. Az 1998. évi 

környezetvédelmi program elkészítését megelőző vizsgálatokat, és az ATI-KTVF felmérési adatait 

egybevetve megállapítható, hogy a településen a talajvízben több helyen jelentős arzén koncentráció 

mutatható ki, valamint a szulfáttartalom is határérték feletti. A magas szulfát tartalom előfordulása a 

réti talajokra jellemző. A réti talajok gyengén oszlopos, tömöttebb szintjeiben gyakori a szulfátok, 

elsősorban a gipsz megjelenése.  

 

Az 1998. évi és a 2010. évi vizsgálatok alapján megállapítható az, hogy a magas szulfát, nátrium, 

klorid, arzén, oldott só (fajlagos elektromos vezetőképesség) tartalom természetes eredetű. 

Célszerű lett volna, ha a 2010. évi felmérést a toxikus fémek közül az ón tartalom vizsgálatára is 

kiterjesztik, mivel így összehasonlíthatóak lehettek volna a korábban mért eredményekkel. 
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Rétegvizek 

A város vízellátását mélyfúrású kutak biztosítják. A kifolyó víz hőmérséklete 30-35 °C között változik. 

A kutak nyomása pozitív, de a fokozott víztermelés és ezzel együtt a rétegnyomás csökkenése miatt a 

kutak nyugalmi vízszintje kb. 30 cm-t csökken évente, A 250-620 m talpmélységű ivóvíztermelő kutak 

a pleisztocén rétegvíztartót nyitják meg. Az 1000-2000 m-nél nagyobb mélységben levő pliocén 

rétegvíztartókat tárják fel a strandfürdő, a kórház és a Hódtó B lakótelep termálvíz kútjai. A 

településen 11 db termálkút található, ezek csurgalékvizeinek a befogadója két helyen a Hódtó-

Kistiszai csatorna, egy helyen a Nyomásszéli csatorna. A város területén két helyen történik termálvíz 

visszasajtolás. A mélyből feltörő meleg vízre települt a városi strand, amelynek régi kútjait 1929-ben 

mélyítették, talpmélységük 236 111. 292 m volt. A vízadó rétegek nagyfokú igénybevétele 

nagymértékben csökkentette a kutakból kinyerhető víz mennyiségét, ezért a régi kutakat használaton 

kívül helyezték. Ma a strand ellátását az 1954-ben fúrt saját kút és a városi kórház területén 

található termálkút vize biztosítja. A kórházi kút vize gyógyvíz, összes oldott anyag tartalma 2200 

mg/l. A strandon elhasznált gyógyvizet összekeverik a nagymedence hideg vizével, és így felhígítva és 

lehűtve a Hódtó-Kistiszai-csatornába vezetik. A város területén mélyített 2000 m-es termálkutak 75-

85 °C-os kifolyó vizét lakások, intézmények zárt rendszerű fűtésére használják fel, majd egy kúton 

keresztül visszasajtolják a mélybe. Ily módon a víz nem szennyeződik, csak hőmérsékletét vesztve 

kerül vissza a tároló rétegekbe. 2 db 1000 m mélységű kútból ivóvíz minőségű termálvizet nyernek, 

amelyet lakossági használati melegvíz ellátásra használnak fel. A mélyebb szintekben található 

rétegvíztartók megfelelően védettek a felszíni eredetű szennyeződésekkel szemben. A rétegvízadók 

mélysége, vízrekesztő agyagrétegek jelenléte, és az ártéri, mocsári kifejlődésű képződményekben 

megtalálható nagy mennyiségű szerves anyag a talajvízbe bejutó és mélység felé szivárgó 

szennyeződéseket adszorbeálja, megakadályozva ezzel a rétegvizek elszennyeződését. 

 

Konkrét intézkedéseket és célkitűzéseket a tervezési alegység felszín alatti vizeire vonatkozóan a 

3/7. táblázat tartalmazza.   
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3/7. táblázat: Konkrét intézkedések és célkitűzések a felszín alatti vizekre (forrás: ATIVIZIG) 

A víztest neve 
A víztest 

típusa 

A víztest 
mennyiségi 

állapota 

A víztest 
kémiai 

állapota 

Felszín alatti 
víztől függő 

ökoszisztéma  
/ és állapota 

Környezeti 
célkitűzés 

Határidő 
(célkitűzés 
teljesülése) 

A mentesség (derogáció) 
oka 

(időbeni mentesség vagy 
enyhébb célkitűzés oka) 

Intézkedések  
Az összes intézkedést (kivéve a VT..) általánosan 

alkalmazzák. Azért lettek a víztestekhez besorolva, mert a 
célkitűzések teljesítése szempontjából mérlegelni kell a 

hatásukat.  

Dél-Alföld 
porózus 
termál 

nem jó jó nincs 
 a jó állapot 
elérhető 

2021-re 

M4: Műszaki megvalósítás 
időigénye vagy 
adminisztratív korlátok G2: 
Az intézkedésekkel elérhető 
haszon bizonytalan  

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) 
szabályozása igénybevételi korlátokkal FE2: 
Víztakarékosságot (lakossági, ipari) elősegítő 
intézkedések FA2: Energetikai célra hasznosított vizek 
visszasajtolása (technológia fejlesztés is)FE3: Új 
vízkivételi helyek igénybevétele (korlátozás esetén) 

Alsó-Tisza-völgy 
sekély 
porózus 

jó/ nem jó 
határán 

nem jó van / na. 
 a jó állapot 
elérhető 

2027-re 

T4: Az intézkedések után a 
felszín alatti víz állapotának 
helyreállásához időre van 
szükség  M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás oka G3: 
Aránytalanul magas 
gazdasági terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  problémák 

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) 
szabályozása igénybevételi korlátokkal FA3: Engedély 
nélküli vízkivételek visszaszorítása TA6: Víztakarékos 
növénytermesztési módok (optimális növényfajták, 
öntözési technológiák) FE3: Új vízkivételi helyek 
igénybevétele (korlátozás esetén) TA4: Művelési ág 
váltás, vizes élőhely kialakítása belvizes területen.  TA5: 
Belvízvisszatartás (belvíztározók, belvízelvezető 
csatornák átalakítása, üzemeltetése) 

Alsó-Tisza-völgy porózus 
jó/ nem jó 
határán 

jó nincs 
 a jó állapot 
elérhető 

2021-re 

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás oka G3: 
Aránytalanul magas 
gazdasági terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  problémák 

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) 
szabályozása igénybevételi korlátokkal FA3: Engedély 
nélküli vízkivételek visszaszorítása TA6: Víztakarékos 
növénytermesztési módok (optimális növényfajták, 
öntözési technológiák) FE3: Új vízkivételi helyek 
igénybevétele (korlátozás esetén) 

Maros-hordalékkúp 
sekély 
porózus 

jó/ nem jó 
határán 

jó van / na. 
 a jó állapot 
elérhető 

2027-re 

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás oka G3: 
Aránytalanul magas 
gazdasági terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  problémák 

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) 
szabályozása igénybevételi korlátokkal FA3: Engedély 
nélküli vízkivételek visszaszorítása TA6: Víztakarékos 
növénytermesztési módok (optimális növényfajták, 
öntözési technológiák) FE3: Új vízkivételi helyek 
igénybevétele (korlátozás esetén) 
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A víztest neve 
A víztest 

típusa 

A víztest 
mennyiségi 

állapota 

A víztest 
kémiai 

állapota 

Felszín alatti 
víztől függő 

ökoszisztéma  
/ és állapota 

Környezeti 
célkitűzés 

Határidő 
(célkitűzés 
teljesülése) 

A mentesség (derogáció) 
oka 

(időbeni mentesség vagy 
enyhébb célkitűzés oka) 

Intézkedések  
Az összes intézkedést (kivéve a VT..) általánosan 

alkalmazzák. Azért lettek a víztestekhez besorolva, mert a 
célkitűzések teljesítése szempontjából mérlegelni kell a 

hatásukat.  

Körös-Maros köze 
sekély 
porózus 

jó/ nem jó 
határán 

nem jó van / na. 
 a jó állapot 
elérhető 

2027-re 

T4: Az intézkedések után a 
felszín alatti víz állapotának 
helyreállásához időre van 
szükség  M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás oka G3: 
Aránytalanul magas 
gazdasági terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  problémák 

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) 
szabályozása igénybevételi korlátokkal FA3: Engedély 
nélküli vízkivételek visszaszorítása TA6: Víztakarékos 
növénytermesztési módok (optimális növényfajták, 
öntözési technológiák) FE3: Új vízkivételi helyek 
igénybevétele (korlátozás esetén) TA5: 
Belvízvisszatartás (belvíztározók, belvízelvezető 
csatornák átalakítása, üzemeltetése) TA3ésTA4: 
Művelési mód és/vagy művelési ág váltás síkvidéken 
belvíz- és nitrát-érzékeny területeken IP7: Belterületi 
intézkedési csomag (hulladéklerakók rekultivációja, 
csapadékvíz elvezetés, belterületi mg., közterület) IP9: 
Csatornázás és egyedi szennyvízelhelyezés - teljes 
intézkedési csomag 

Maros-hordalékkúp porózus 
jó/ nem jó 
határán 

jó nincs 
 a jó állapot 
elérhető 

2021-re 

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás oka 

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) 
szabályozása igénybevételi korlátokkal FA3: Engedély 
nélküli vízkivételek visszaszorítása TA6: Víztakarékos 
növénytermesztési módok (optimális növényfajták, 
öntözési technológiák) FE3: Új vízkivételi helyek 
igénybevétele (korlátozás esetén) 

Körös-Maros köze porózus 
jó/ nem jó 
határán 

jó nincs 
 a jó állapot 
elérhető 

2021-re 

M3: Nem ismert a 
kedvezőtlen hatás oka G3: 
Aránytalanul magas 
gazdasági terhek, 
megfizethetőségi, 
finanszírozási  problémák 

FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) 
szabályozása igénybevételi korlátokkal FA3: Engedély 
nélküli vízkivételek visszaszorítása TA6: Víztakarékos 
növénytermesztési módok (optimális növényfajták, 
öntözési technológiák) FE3: Új vízkivételi helyek 
igénybevétele (korlátozás esetén) 
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3.1.3. TALAJ, FELSZÍNBORÍTOTTSÁG 

A Csongrádi-sík kistáj legnagyobb területén az agyagos vályog és vályog mechanikai összetételű, 

gyengén savanyú kémhatású, mélyben sós réti csernozjomok találhatók meg. Mártély környékén –ami 

a Dél-Tisza-völgy kistájon helyezkedik el - nyers öntéstalajok, réti-, öntés réti, valamint réti 

csernozjom talajtípusok illetve altípusok találhatók. A térségben vannak az ország legtermékenyebb 

csernozjom talajai. Az alacsonyabb síksági részeken viszont — jelentősen alárendelt szerepben - 

szikes talajokat, réti szolonyeceket, sztyeppesedő réti szolonyeceket találunk. A mélyfekvésű 

területeken réti csernozjom talajok alakultak ki. 

Hódmezővásárhely település talajtakarója viszonylag változatos. A csernozjom talajtípusok a 

talajtakaró összfelületének nagyobb részét teszik ki. Ezen belül a legnagyobb területre agyagos 

vályog, vályog mechanikai összetételű, gyengén savanyú kémhatású, mélyben sós réti csernozjom 

talajok terjednek ki. A védett ártéren a humuszos öntéstalajok, a hullámtéri részen pedig nyers 

öntéstalajok jellemzőek. A fenti természeti adottságokból következően tehát számottevő ipari 

nyersanyag nincs, viszont mezőgazdaságilag jól hasznosítható, értékes termőterületek találhatók. 

A talajtani adottságok (réti, réti öntés, csernozjom) a szántóföldi művelésnek kedveznek elsősorban, 

míg az arra kevésbé alkalmas területeket (réti szolonyecek) nagyobb részt rét vagy legelőként 

hasznosítják. Ezen természeti adottságok, a nagy termőképességű csernozjomok döntő súlyának 

következményeként jellemzően agrártáj, kultúrtáj alakult ki tanyás térségekkel, a homokterületeken 

némi gyümölcsös (Kishomok), szőlő (Sóshalom) ültetvényekkel.  
 

A település genetikai talajtípusainak elhelyezkedését a 3/a, a talajok fizikai féleségét a 3/b, a 

talajok vízgazdálkodási tulajdonságait pedig a 3/c térkép szemlélteti.  



59 
 

 



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 
 

 

60 
 



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 
 

 

61 
 



62 
 

 

A termőföld minőségének mértékegysége az aranykorona, amit Magyarországon még a XIX. században 

vezettek be, és azóta is használatban van. Az aranykorona értéknek (AK) nincs közvetlen összefüggése 

a terület talajtípusával és talajösszetételével. A minősítés alapja a különböző művelési ágakhoz tartozó 

viszonylag homogén területek hozadéka, illetve tiszta jövedelme, továbbá termelési költségei, ami 

becsléssel határoztak meg. A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) adatainak felhasználásával 

számított mutatók szerint a mezőgazdasági terület átlagos aranykorona értéke országosan közelíti a 

20 aranykoronát. Ez az érték a hét régió közül a Dél-Alföldön a legmagasabb (22 AK/ha), ami a 

elsősorban a kiterjedt jó minőségű szántóterületeknek köszönhető. A másik végletet Észak-Alföld (18 

AK/ha) képviseli, amely viszonylag sok szikes és lápos területet foglal magában.  

 

Az átlagos aranykorona-értékek csak durva tájékozódáshoz nyújtanak segítséget, hiszen egy-egy régió, 

de még egy-egy megye földjeinek minősége sem egységes. A rendszer bevezetésekor az országot 12 

kataszterre, azon belül 80-100 ezer hektáros becslőjárásokra, nagy különbségek esetén azon belül 

több osztályozási vidékre osztották fel. Ennek ellenére az adatok tükrözik azokat a termőképességbeli 

különbségeket, amiket a tapasztalat azóta is igazol. Általában – aranykoronában kifejezve – 15 alatt 

gyenge, 15 és 25 között jó, 25-35 között nagyon jó, afelett extra minőségről lehet beszélni. A 

fentieket figyelembe véve Hódmezővásárhelyen az aranykorona-értékek a következők szerint alakul.  

 

3/8. táblázat: aranykorona-értékek alakulása Hódmezővásárhelyen 

(AK/ha) 

Megnevezés  

Szántó Konyhakert Gyümölcs Szőlő Gyep Mezőgazdasági 

terület átlagos aranykorona-értéke 

Hódmezővásárhely  30,4 34,0 39,2 50,9 7,2 27,9 

(Forrás: Körzeti Földhivatal Hódmezővásárhely, 2009. 04. 06.)  

 

Megállapítható, hogy Hódmezővásárhelyen a vizsgált művelési ágak aranykorona-értékei egy kivételével 

mind a Dél-Alföld, mind pedig az ország hasonló mutatószámai felett vannak, amelyek kedveznek a 

kiváló termesztési feltételeknek.  

 

A mezőgazdasági területek használatának módját a művelési ágak, illetve azok szerkezete fejezi ki. 

Hódmezővásárhely területe mintegy 49 ezer hektár, ennek 87,5 százaléka (közel 43 ezer hektár) 

termőterület, a többi pedig művelés alól kivett (például utak, vasutak, ipari telephelyek, település 

beépített részei által elfoglalt) terület. A 43 ezer hektárt kitevő termőterületből 40,5 ezer hektár áll 
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(94 %) rendszeres mezőgazdasági művelés alatt, az erdő és fásított terület termőterületen belüli 

hányada 4,8 százalék, a nádasé 0,2 százalék. A következő táblázat részletesen mutatja be a 

hódmezővásárhelyi földterület nagyságát és az egyes művelési ágak részarányát.  

 

3/9. táblázat: művelési ágak területi megoszlása Hódmezővásárhelyen (Forrás: Körzeti Földhivatal 

Hódmezővásárhely)  

A földterület nagysága az 

egyes művelési ágak 

viszonyában  

Művelési ágak  

Fekvések területe ha/m
2
 Összesen 

Belterület Külterület Zártkert 

szántó  64,9620  35.539,1614  81,0499  35.685,1733  

gyep (rét)  3,4823  518,2159  5,1323  526,8305  

szőlő  -  51,7729  4,6315  56,4044  

kert  -  2,8725  190,5093  193,3818  

gyümölcsös  -  74,1619  129,1931  203,3550  

gyep (legelő)  28,6561  3830,4726  19,4167  3878,5454  

nádas  2,4646  82,5709  0,7328  85,7683  

erdő  31,2778  2001,4480  9,4983  2042,2241  

kivett  2068,5074  3970,4499  73,9875  6112,9448  

halastó  -  -  -  -  

fásított terület  0,1099  12,9283  0,3988  13,4370  

ÖSSZESEN  2199,4601  46.084,0543  514,5502  48.798,0646  

 

Ha a fenti adatokat megvizsgáljuk, megállapítható, hogy Hódmezővásárhelyen a földterület jelentős 

része szántóból (73,1 %) és gyepből (9 %) tevődik össze, ezekhez képest a konyhakert, gyümölcsös és 

szőlő együttes részaránya mindössze 0,9 százalékot képvisel. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

tájékoztatása szerint Hódmezővásárhely területén kezelésében 6278 hektár termőföld található, a 

FÖMI nyilvántartás alapján. Ezen területek többsége haszonbérelt, kisebb számban ideiglenes 

földhasználattal hasznosított. A privatizációval felbomlott a föld tulajdoni és használati viszonyainak 

korábbi relatív egysége. A részarány-tulajdon nevesítése során kevesen kérték önálló ingatlan 

kialakítását, a többség földterülete nevesített, de osztatlan tulajdon maradt. Sok idős ember, illetve 

nem mezőgazdaságból élő (városi) jutott ily módon – de kárpótlással is – földhöz, akik frissen 

megszerzett birtokukat nem tudták vagy nem akarták megművelni. Ezek a területek a korábbi 

szövetkeztek vagy más bérlők művelésébe kerültek. 
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3.1.4. A TERMÉSZET ÁLLAPOTA 

A különböző életközösségek, geológiai, vízrajzi, tájképi értékek megóvásának leghatékonyabb eszközei 

a természetvédelmi területek. A védettségi kategóriákba egyrészt az élővilág táj- és 

természetvédelem szempontjából legértékesebb területeit jelölik, amelyek a területi érzékenységi 

kategóriarendszerben a legérzékenyebbek. A védettség jogszabályokban, illetve védetté nyilvánítási 

határozatban rögzített tilalmakat, korlátozásokat jelent az adott területen, amely jelentősen 

befolyásolja e területek távlati terület felhasználását, hasznosítását. 

 

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek a településen: 

• Körös-Maros NP területei 

• Kiskunsági NP területei (Mártélyi TK)  

A Körös-Maros Nemzeti Park, illetve a természetvédelmi kezelését ellátó Igazgatóság hazánk hetedik 

nemzeti parkjaként 1997. január 16-án jött létre a Dél-Tiszántúl természeti és táji értékeinek 

megőrzése érdekében. A Nemzeti Park Igazgatóság működési területe 800 000 hektár, ami magába 

foglalja Békés megyét, Csongrád megye Tiszától keletre eső felét, valamint a Körös-ártér és a 

Dévaványai-Ecsegi puszták területi egységek Jász-Nagykun-Szolnok megyébe átnyúló részeit. A Körös-

Maros közén fekvő Csanádi- és Békési-hát, kedvező talajadottságú területeit. Feladata a Nemzeti Park 

fenntartása és fejlesztése. A más és más adottságú és sajátosságú tájakon változatos, természeti 

értékekben gazdag területek maradtak fent. A mezőgazdaság fejlődése következtében napjainkra 

kimagasló természetvédelmi feladatot jelent a megmaradt természetes növénytársulások, elsősorban a 

löszgyepek védelme. A hajdani Kis-Sárrét, a Körösök vidéke, a Dévaványai-, Békési- és Csanádi-sík 

területein tájképi- és természeti értékeiknél fogva nagy kiterjedésű szikes puszták, erdőspuszta- és 

mocsármaradványok, kaszálók és ligeterdők maradtak fenn. Országosan is kiemelkedő feladat azoknak 

a növény- és állatfajoknak a védelme, melyek Magyarországon egyedül itt tenyésznek vagy állományuk 

jelentős része a Nemzeti Park területén található. A növényvilágból ilyen a bókoló zsálya, az erdélyi 

hérics. Szintén e táj egyedülálló természeti képéhez tartozik az ősszel tömegesen nyíló vetővirág. A 

növények mellett az állatok közül is nem egy ritkaság található: a nagy szikibagoly lepkefaj, a dobozi 

pikkelyes csiga, az atracél cincér, a sztyeplepke. A Ramsari egyezmény hatálya alá tartozó területek - a 

Mártélyi TK, a Kardoskúti Fehértó és a Biharugrai halastavak - vizes élőhelyeinek szerepe a nemzetközi 

madárvonulásban is jelentős. A nemzeti park egyik alapvető feladata, hogy a gondjaira bízott értékeket 

bemutassa az érdeklődők számára, e célból látogatóközpontok és tanösvények várják az érdeklődő 

természetbarátokat. A Nemzeti Park élővilágának bemutatását részletesen a 3. melléklet tartalmazza. 
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5. térkép 

Védett természeti területek elhelyezkedése (forrás: TeiR) 

M=1:250 000 

 

 
 
Nemzeti Park     Tájvédelmi Körzet     
Természetvédelmi Terület   Nemzeti Park működési terület   
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A folyószabályozás előtti vásárhelyi határ képét a Tisza évenkénti rendszeres, változó vízmagasságú 

áradása alakította. A magasabb térszíneken voltak a települések, a jobb minőségű szántók, a partokon, 

hátakon a szőlő - gyümölcs - termesztés sem volt ismeretlen. A mélyebb fekvésű területen nagy 

kiterjedésű legelők, időszakos elöntések biztosították az állatállomány számára a takarmányt. Az 

áradások által érintett térségekben állandó vizű tavak, mocsarak alkalmas fészkelő, táplálkozó és 

búvóhelyeket jelentettek a gazdag állatvilágnak.  

A Tisza és a Maros irányába tartó ősi vízfolyások, erek, a Békés-Csanádi löszhát pereméig tartó síkot 

földhátakkal, halmokkal tették változatossá. A folyószabályozás során a táj átalakult, a vásárhelyi 

határban két holtág keletkezett az átvágások következtében. Lehetővé vált az állandó vizű tavak, mint 

a Hód-tó, Kék-tó lecsapolása, kiszárítása. Az akkori vásárhelyi határban fekvő Kis és Nagy Bogárzó 

tavak, a Csomorkányi-lapos, a Batidai-sík mocsaras, nádas területei a rendszeres kaszálás, legeltetés 

hatására néhány év alatt átalakultak extenzív legelőkké. A két háború közötti belvízrendezés további 

területeket csapolt le, viszonylag kis térségben tette lehetővé az öntözést. A kollektivizálás során a 

hagyományos kisparaszti gazdálkodás tűnt el, több száz tanyát számoltak föl, megannyi oázist a 

sivatagban. A melioráció, a nagytáblák kialakítása fasorokat, erdőfoltokat szüntetett meg. Mintegy 

évszázad alatt egy természetközeli állapotú táj helyén - döntően emberi hatásra - egy fátlan, jórészt 

lakatlan "kultúrtáj" jött létre, mely alig biztosítja a természeti értékek fönnmaradását.  

A még mozaikszerűen megmaradt, többé kevésbé érintetlen területek védelem alá helyezését az ott 

található növény és állattani értékek megóvása, a területek egy részének kultúrtörténeti jelentősége, 

vagy éppen a madárvonulásban betöltött szerepe indokolta. Következő áttekintésünkben mindazon 

védett területeket felsoroljuk, melyek Hódmezővásárhely közigazgatási területén belül, illetve ahhoz 

kapcsolódva találhatóak, hiszen egy védett állatfaj táplálkozó-területe, vagy egy természetvédelmi 

terület hatásterülete nem esik egybe települési határokkal. A Kiskunsági Nemzeti Park területén 

található meg a Mártélyi TK.  

 

Mártélyi Tájvédelmi Körzet 

A védettséget a hullámtéri táj átalakítása indokolta, főleg a körzet botanikai és zoológiai értékei, a 

sajátos alföldi tájképi látnivalók, a Tiszakutatás tudományos feladatai és a hagyományos üdülési - 

pihenési funkciók miatt. 
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A tájvédelmi körzet három zónára tagolódik: 

• Az üdülőterület, strand és a gát menti Korhány elsősorban az 1928 óta meglévő fürdőhely és 

környékét jelenti. 

• Ányás-sziget, Kutyafenék a körtvélyesi holtág, kis töltés vonaláig átmeneti zóna, ahol a 

természetközeli állapot kialakítása a természetvédelem célja. 

• A védett terület szíve a Körtvélyes sziget és a Barci-rét, ahol csak környezetkímélő 

gazdálkodás, korlátozott gépjármű forgalom lehetséges, itt a természetvédelmi szempontok 

elsődlegesek. 

Vásárhely felől a védett terület két útvonalon közelíthető meg: 

• A Vásárhely - Mártély közúton Mártély központjában balra fordulva 400 m után érjük el az 

árvédelmi töltést, ahol tájékoztató tábla sorolja fel a látnivalókat ill. a korlátozásokat.  

• Aki a Zrínyi utcán át indul a védett terület irányába, a Bodzási úton éri el a hullámteret. A 

tájvédelmi körzetben az üdülőterület, a Kutyafenéki rész szabadon látogatható, az 

elsődlegesen természetvédelmi funkciójú déli területrészek csak a kísérő által kalauzolt 

szakmai célú látogatók részére nyitottak.  

A Mártyélyi Tájvédelmi Körzet a Tisza bal partján a Pusztaszert Tájvédelmi Körzettel átellenben 

fekszik. Az 1971-ben alapított tájvédelmi körzet területe 2260 hektár. Mivel a Tisza hullámterében 

fekszik, a folyó vízjárása a terület állapotát, növény- és állatvilágát és hasznosítását is döntően 

befolyásolja. A térség felszínének kialakításában a Tisza játszott döntő szerepet, hiszen a Tisza 

évszázadokon keresztül elöntötte az egész vidéket. A gazdálkodás és a hajózás biztonságossá tétele 

érdekében végzett szabályozás során az 1890-es évekre a Csongrád és Szeged között 105,5 km 

eredeti hosszúságú medret 7 átvágással 72,4 km-nyire rövidítették. A szabályozási munkák 

tulajdonképpen egy új folyót teremtettek. A mesterségesen létesített gátakon kívülre rekedt egykori 

vadvizek világa kultúrtájjá szelídült. A folyó és a gátak között, az úgynevezett hullámtéren egy új, 

sajátságosan Tisza-menti táj született.  

 

Az itt élők megélhetését a külterjes szántó- és rétgazdálkodás, az ősi jellegű kisszerszámos halászat, 

a kíméletes erdőhasználat és vadászat biztosította. Igazán csak akkor kezdett megváltozni a táj, 

amikor megkezdték a nagyüzemi erdőtelepítést és folytatták az árvédelmi tereprendezéseket. Ezért 

vált szükségessé a még fellehető természetszerű élőhelyek védetté nyilvánítása. A védett területen 

található a Mártélyi-holtág. A holtág a megmaradt fokokon még itt-ott ma is kapcsolatban áll az élő 
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Tiszával, de már bizonyos részei feltöltődtek, eutrofizálódtak. A folyó ezen szakaszán az évenkénti 2-

3 áradás jellemző, a március-áprilisi tavaszi, és a május-júniusi zöldár. E mellett az utóbbi években 

rendszeres karácsonyi-újévi árhullám is. Az áradás levonulása után a kubikgödrökben, a rétek 

mélyedéseiben hónapokig ott maradnak a pangó vizek, néha megvárva a következő kiöntést is.  

 

A Tájvédelmi Körzet 60 %-át természetes, de főleg telepített facsoportok, erdők borítják. A 80-100 

éves nyarasok és füzesek a folyószabályozások korából valók. Az árvízvédelmi töltésekkel 

párhuzamosan futó öreg fűz-nyár galériaerdők látszatra természetszerűnek hatnak, de azokat zömmel 

a töltések megépítése után telepítették. Megőrzésük mégis fontos. Nem csak tájképi szempontból, 

hanem azért is mert sok odúlakó állatnak, madaraknak, denevéreknek adnak otthont.  

 

A változatos korú fehérfűz, nyár, kőris illetve kocsányos tölgy erdők igen gazdag élővilágot rejtenek. 

Az elmocsarasodó holtágakban, kubikgödrökben virágzik a rence (Utricularia vulgaris), a rucaöröm 

(Salvinia natans), a sulyom (Trapa natans) és a vízidara (Wolffia arrhiza.). A vízben igen gazdag a 

halfauna is. Eddig 36 halfaj előfordulása bizonyított, melyek közül a sima- és a vágótok (Acipenser 

nudiventris, A. güldenstaedti colchicus), a lápi póc (Umbra krameri), a vágó csík (Cobitis taenia), a lápos 

vizekből ismert réti csík (Misgurnis fossilis), a magyar- és német bucó (Zingel zingel, Z. streber) 

érdemel külön is említést. Természetesen a horgászok számára nem ezek a védett és ritka fajok 

jelentik a vonzerőt, hanem a méretes pontyok, csukák, süllők és a hatalmas lesőharcsák. A halak és a 

vízi rovarok mellett a hüllők és kétéltűek jelentik a fő élelemforrást azoknak a madártömegeknek, 

amelyek miatt a 1979-ben a tájvédelmi körzet felkerült a Ramsari Egyezmény listájára. Eddig összesen 

254 madárfaj jelenlétét sikerült kimutatni a területről, melyből 112 faj költött is.  

 

Az eurázsiai hód (Castor fiber) valaha egész földrészünk folyó menti ligeterdeit benépesítette, ám a 

kíméletlen vadászat és élőhelyeinek megfogyatkozása miatt Európa legnagyobb részéről kipusztult. 

Mindössze néhány kisebb, elszigetelt, egymástól távol eső állomány maradt fenn. Magyarországon a 

XIX. század közepén figyelték meg az utolsó példányokat, azután több mint egy évszázadra eltűnt 

hazánk faunájából. Az országos visszatelepítési program 1996-ban indult. A Mártélyi Tájvédelmi 

Körzet területére 2006 őszén három család eurázsiai hód (Castor fiber) érkezett Németországból. A 

mártélyi Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpontnál információs tábla 

mutatják be a fajt és jelentőségét.  
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A buja ártéri növényzetben talál fészkelő helyet magának a fülemüle (Luscinia megarhynchos), a zöldike 

(Carduelis chloris), vagy barátposzáta (Sylvia articapilla) és a városokból is jól ismert feketerigó 

(Turdus merula) is. A természetközeli öreg erdők madárvilág is igen sokszínű. Az odvas fák üregeiben 

költ a macskabagoly (Strix aluco). A húszméteres magasságot is meghaladó lombkoronában valamikor 

költött a rétisas (Haliaetus albicilla) is, viszont ma is költ a barna kánya (Milvus migrans) és a fekete 

gólya (Ciconia nigra). A tavaszi áradások során az elöntött réteken tömegével jelennek meg a vonuló 

récék. A vízszint csökkenésével jön el a gémek és a gólyák ideje. A visszamaradó vizekben nagy 

csapatokban keresik a halat a gázlómadarak: nagy kócsagok (Egretta alba), kanalasgémek (Platalea 

leucorodia), szürke gémek (Ardea cinerea), kis kócsagok (Egretta garzetta), bakcsók (Nycticorax 

nycticorax).  

A nyár beköszöntével sem szűnik meg a nyüzsgés a holtágak partján és a kubikokban. A közeli Sas-ér 

gémtelepének lakói ide járnak táplálékért. Természetesen a halban gazdag vizeken jól érzik magukat a 

vidrák (Lutra lutra) is. Kora reggel gyakran látni lábnyomait az iszapban, vagy vacsorája maradékát, a 

halcsontvázat a parton. 

A tájvédelmi körzet névadó települése Mártély már jó ideje kedvelt helye a festőknek is. A 

Hódmezővásárhelyi Művésztelepről gyakran járt ide Tornyai János, Endre Béla, Kohán György. Több 

évtizede nyári képzőművész alkotótábor is működik a vízparton. A mártélyi strandfürdő 1928 óta 

ismert, mint üdülőhely. Meleg nyári hétvégeken 2000 - 2500 fő fordul meg a Mártélyi holtág 

strandjának környékén.  

Tatársánci ősgyep 

A vásárhelyi határ legtávolabbi keleti kiszögelésében található két és félezer éves kultúrtörténeti és 

természeti emlék. Az egykori Nagy – Tatársánc még épen maradt fél hektáros gyepfoltja, mely 1971. 

óta élvez védettséget. A Pusztaföldvár községbe vezető műútról balra nyíló dűlőn megközelíthető 

területen 1939-ben folytatott Banner János ásatásokat. Az egykori földvár meredek sáncfalát nem 

szántották fel, az ősi növénytakaró borította gyepen erdélyi és tavaszi hérics, bókoló zsálya, csattogó 

eper, jakabnapi aggófű lelhető fel, de csak a szakmai célú látogatók előtt. 

Kútvölgyi erdélyi hérics termőhely 

A Kútvölgyi vasútállomástól a város felé mintegy 700 m-re volt az erdélyi hérics egyetlen Csongrád 

megyei lelőhelye. A csattogó eper, csuklyás ibolya, kísérő növényekkel vegyült 6-7 tő erdélyi hérics 

termőhely egy jó szándékú, de laikus természetvédelmi beavatkozás következtében semmisült meg 

1980-ra. Az alig 20 m2-es vasúti töltés oldali gyepet bekerítették, így az évenkénti, a növényzet 
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fennmaradásához szükséges legeltetés, kaszálás elmaradt, majd az agresszív cserje és lágyszárú fajok 

benőtték a termőhelyet. Hódmezővásárhely körzetében a közeli jövő feladata a Kőrös – Maros Nemzeti 

Park kardoskúti törzsterületének bővítése. 

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság elkészítette a Kishomok Természetvédelmi Terület 

tervezett országos jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelési tervezetét. 

 

A természetvédelmi célkitűzések a következők: 

- A Vásárhelyi-pusztára jellemző tájrészlet, a terület táji értékeinek megőrzése. 

- A területre természetes állapotban jellemző növénytársulások, kiemelten az ecsetpázsitos sziki rét 

társulás (Agrostio-Alopecuretum pratensis), a füves szikes puszta társulás (Achilleo setaceae-

Festucetum pseudovinae), az ürmös szikes puszta társulás (Artemisio santonici –Festucetum 

pseudovinae) megőrzése, illetve fenntartása.  

- A területen előforduló őshonos növény- és állatfajok, kiemelten a földbentermő here (Trifolium 

subterraneum) állományai hosszútávú fennmaradásának biztosítása. 

- A nem őshonos, agresszíven terjeszkedő fajok visszaszorítása, terjedésének megakadályozása. 

- A terület természeti értékeinek minél teljesebb megismerését szolgáló növénytani, állattani 

kutatások szervezése, zavartalan természeti feltételek biztosítása a kutatás számára.  

Natura 2000 hálózat 

Az Európai Uniós természetvédelem legfontosabb eszközei a madárvédelmi (79/409/EEC) és az 

élőhely-védelmi (92/43/EEC) irányelv. A két jogszabály rendelkezései szerint kijelölt 

természetvédelmi területek közös európai rendszere a Natura 2000 hálózat. A Natura 2000 hálózat 

célja a közösségi szinten jelentős, veszélyeztetett növény- és állatfajok és élőhely típusok védelme, és 

ezen keresztül a biológiai sokféleség megőrzése és hosszú távú fennmaradásának biztosítása.  

 

A Natura 2000 hálózat kialakítása az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltétele volt. Az 

irányelvek átültetése a magyar jogrendbe és a területek kijelölése a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről kormányrendelettel 

történt meg. A Natura 2000 hálózat által érintett területek (különleges madárvédelmi területek és 

különleges természetmegőrzési területek) helyrajzi számainak átdolgozott listáját a 14/2010. (V.11.) 

KvVM r. tartalmazza. 

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület:  

• Hódmezővásárhely környéki és Csanádi-háti puszták (HUKM20001) 
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• Alsó-Tisza hullámtér (HUKN2031) 
• Hódmezővásárhelyi Kék-tó (HUKM20002) 

A különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek helyrajzi számos 
listáját az 4. melléklet tartalmazza. 

 

Különleges madárvédelmi terület(SPA):  

• Vásárhelyi- és Csanádi puszták (HUKM10004) 

• Alsó-Tiszavölgy (HUKN10007) 

Alsó-Tiszavölgy Különleges Madárvédelmi Terület  

Az Alsó-Tisza Csongrád és Szeged közötti szakasza, valamint nyugaton a Duna-Tisza-közi 

homokhátságig kiterjedő terület. A Tisza árterének közel teljes Csongrád-megyei szakasza ide 

tartozik a folyó mindkét partján. Magába foglalja a szegedi Fehér-tavat és a tömörkényi Csaj-tavat. 

Nagy kiterjedésű halastavak, szikes puszták, szikes tavak, szántók, erdőtelepítések, puhafás 

ligeterdők, holtágak jellemzik. 

Madártani jellemzés: 

A terület rendkívül változatos madárvilágnak ad otthont mind fészkelési, mind vonulási időben. Az 

ártéri erdőkben és a halastavakon több gémtelep is található. A vonuló és telelő madárvendégek az 

évszaknak megfelelően tavasszal inkább a szikes pusztákon, nyáron és ősszel a halastavakon, télen 

pedig a Tiszán gyülekeznek. Jelentős az itteni fészkelő és telelő rétisasállomány. Az ártéri erdők és 

pusztai fasorok fészkelő madarai a közeli pusztákra, halastavakra és szikesekre járnak ki táplálkozni, 

így a terület madártanilag szerves egységet alkot. Hazánk legnagyobb szerecsensirály-állománya a 

szegedi Fehér tavon költ. 

A jelölő fajok és állományuk listáját a 5. melléklet tartalmazza.  

 

Vásárhelyi- és Csanádi puszták Különleges Madárvédelmi Terület 

A terület legismertebb része a kardoskúti Fehér-tó, de az azt körülvevő pusztákon több hasonló szikes 

tó található, amelyek a gyepterületekkel együtt jelentős értéket képviselnek. A terület élőhelyei 

szerves egységet képeznek a madarak számára a közeli Csanádi-hát területével. A tavakon pihenő 

vonuló, és a terület pusztáin fészkelő madarak is szétszóródnak táplálkozáskor a területen. A 



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 
 

 

73 

Blaskovics-, Nagykopáncsi-, és Montág-puszták alkotta élőhelyegyüttes a pusztai madárfajok számára 

is fontos élőhely, de megfelelő vízborítású években jelentős vízimadár-vonulóhely is. 

Madártani jellemzés: 

A területek a térség legfontosabb pihenőhelyei a vonuló vízimadarak számára. A kardoskúti Fehér-tó a 

Magyarországon átvonuló daruállomány (amely Európa vonuló daruállományának mintegy 60%-a) három 

tradicionális pihenőhelye közé tartozik, főként a tavaszi időszakban. A pusztákon, különösen a Ficséri-

pusztán jelentős kékvércse-állomány él, nagy része, a varjúfélék eltűnése miatt mesterséges 

fészekládákban. A pitvarosi területek egykor jelentős kékvércse-állománya lecsökkent, a vetési varjú 

eltűnése és a legeltetés elmaradása miatt; a túzokállomány ma is jelentős. 

A kijelölés alapjául szolgáló fajok és állományokat - a 79/409 EEC és 92/43 EEC EU direktívák szerint- 

az alábbi táblázat szemlélteti. 

3/10. táblázat: a kijelölés alapjául szolgáló fajok és állományuk (Vásárhelyi- és Csanádi puszták 

Különleges Madárvédelmi Terület, forrás: ATIKTVF) 

Név (tudományos név) Fészkelő 
állomány 

Telelő 
állomány 

Átvonuló 
állomány 

Kritérium 

Túzok (Otis tarda) 35-40 példány   B 
Széki lile (Charadrius alexandrinus) 2-7 pár   A 
Réti cankó (Tringa glareola)   500-1500 pd. A 
Pajzsoscankó (Philomachus pugnax)   2000-6000 pd. C 
Daru (Grus grus)   3000-15 000 pd. A 
Bölömbika (Botaurus stellaris) 10 pár   C 
Bakcsó (Nycticorax nycticorax) 40 pár   B 
Kis Kócsag (Egretta garzetta) 10 pár   B 
Nagy kócsag (Egretta alba) 25 pár   C 
Fekete gólya (Ciconia nigra)   max. 60 pd. B 
Fehér gólya (Ciconia ciconia) 25-35 pár  200 pd. C 
Rétisas (Haliaeetus albicilla)   0-2 pd. C 
Barna rétihéja (Cicrus aeruginosus) 10-25 pár   C 
Kék vércse (Falco vespertinus) 60 pár  100 pd. B 
Gólyatöcs (Himantopus himantopus) 8 pár   B 
Gulipán (Recurvirostra avosetta) 15 pár   B 
Réti fülesbagoly (Asio flammeus) max. 10 pár  2-6 pd. B 
Kis őrgébics (Lanius minor) előfordul   D 
Aranylile (Pluvialis apricaria)   1000-10 000 pd. A 
Tövisszúró gébics (Lanius collurio) előfordul   D 
Vándorsólyom (Falco peregrinus)   előfordul D 
Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis)   2-4 pd. C 
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6. térkép 

Natura 2000 - Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (M=1:25 000) 
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7. térkép 

Natura 2000 – Különleges madárvédelmi területek (M=1:25 000) 
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8. térkép 

Ökológiai hálózat (forrás: TeiR) 

M=1:250 000 

 

Magterület    

Pufferterület   

Ökológiai folyosó   
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Helyi jelentőségű védett természeti területek 

• Epreskert TT 

• Népkert és strand TT 

• Fasorok TE 

Epreskert TT 

Törzskönyvi szám:5/15/TT/93 

Kiterjedése: 0,99 ha 

Hatályba lépés éve: 1993 

Helyrajzi szám: 12252/1, 12252/2 

A Kutasi u. mentén a piactértől indulva 224 db, mintegy 120 éves fehér és fekete eper. 

Népkert és strand 

Törzskönyvi szám:5/14/TT/93 

Kiterjedése: 7 ha 

Hatályba lépés éve: 1993 

Helyrajzi szám: 5240/1, 5241 

Angol-kerti stílusjegyeket magukon viselő parkok, hatalmas tölgy-, kőris és ostorfákkal. 

Fasorok és fák 

Törzskönyvi szám:5/13/TE/93 

Hatályba lépés éve: 1993 

Helyrajzi szám: 12468, 12707, 12730, 52226, 5225/1, 5225/2, 5295/1 

A különböző fafajokat képviselő egészséges, hosszú távon is fenntartható egyedek - a város egész 

területére vonatkozóan - az alábbi életkor elérése után automatikusan életbe lépő védelem alá 

kerülnek. Indokolt kétfokozatú védelem alkalmazása.  

Egyszerű védettség: közterületen lévő a 40 cm-t (a talajszinttől mért 1 m magasan) meghaladó 

törzsátmérő esetén, kivéve az elektromos légkábelek biztonsági távolságán belül lévő fákat. 

Fokozott védettség: a város teljes területén a 80 cm- t (a talajszinttől mért 1 m magasan) meghaladó 

törzsátmérőjű fa (díszfa, eperfa és csonthéjas termésű fa) vagy az esztétikai, tudományos, illetve 

helytörténeti jelentősége miatt különösen ritka, értékes növények esetében lép életbe. 

 

A 13/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet 2. melléklete szerinti védelmet élvező faegyedek, fasorok 

ismertetését a 6. melléklet tartalmazza. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság nyilvántartása 36 

db kunhalmot tartalmaz a településen. A kunhalmok adatait a 12. melléklet ismerteti.  
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9. térkép 

Kunhalmok elhelyezkedése (M=1:25 000) 
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Téglagyári kubikgödrök tanösvény 

A téglagyári kubikgödrök az ember természetátalakító 

tevékenységeként jött létre. A 19-20 században itt üzemelő 

téglagyárak agyagnyerő gödreit elöntötte a víz, majd fokozatosan 

birtokba vette az élővilág. A terület mára gyönyörű vízi világgá 

változott, mely otthont ad az egykori vizes élőhelyek élővilágának. 

A tanösvényen bemutató foglalkozások (alsó és felső tagozatosoknak, középiskolásoknak) széleskörü 

irodalmi és környezetvédelmi témában zajlanak. A tanösvény megközelíthető: Hódmezővásárhely 

városközponttól végig a kerékpárúton haladva, Rákosi út, városhatár végét jelző táblánál jobbra a 

földúton kb. 200 méterre.  

 

Ártéri tanösvény 

2005. novemberében avatta fel a hódmezővásárhelyi önkormányzat az "Ártéri tanösvényt", amely a 

mártélyi holtág természeti értékeit mutatja be egy 

izgalmas séta során. A tanösvény a terület északi 

"korhány" elnevezésű részterületét mutatja be. A 

nyolc állomással rendelkező tanösvény 2.6 km hosszú, és 

a holtág kialakulásán túl megismertet az árvízi 

védekezéssel, valamint az árterek élővilágával. Ez a 

tanösvény a mártélyi üdülő telep parkolójából indul, ahol 

parkolási lehetőség is van. Itt került ugyancsak 

kialakításra a „Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont” (Mártély-

Üdülőterület, Darvassy I. u. 19.), melynek üzemeltetője a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat. 

 

Tiszai tanösvény 

A tanösvény egy nyolc állomásból álló, 6850 méter hosszú útvonal az üdülőterületről az élő Tisza 

irányába, amely az árterek kialakulását és hagyományos gazdálkodását, a hullámtéri társulások 

élővilágát és az árterekben ma folyó tevékenységeket mutatja be 268 db ismeretterjesztő tábla 

segítségével. A tanösvény nyomvonalán 2 db madár- és vadmegfigyelő magasles épült és egy 

hagyományos gyümölcsfákból álló ártéri gyümölcsös telepítésére került sor. Továbbá egy 4 km hosszú 

vízi túraút épült három megállóhellyel, amely információs táblák segítségével mutatja be a mártélyi 

holtág vízi élővilágát és vízparti zóna növényvilágát.  

  

 

 (Fotó: Szepsy Szűcs Levente) 
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3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 
 
3.2.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET, INFRASTRUKTÚRA 

Az adatok alapján megállapítható, hogy Vásárhely közműellátottsága jó, az ellátottság mértéke 

valamennyi közmű vonatkozásában az országos átlag feletti, Csongrád megye átlaga feletti, a megyei 

jogú városokban tapasztalhatóknak megfelelő. 

 
3.2.1.1. A települési környezet tisztasága 

A település környezetvédelmi megítélésében jelentős szerepe van a köztisztaságnak. Nemcsak a 

kívülálló, hanem a településen élő ember számára is a legszembetűnőbb a közterületek tisztasága, a 

zöldterületek gondozottsága, a közutak állapota. A város környezetének rendezettsége, tisztasága 

növeli az ott élők komfortérzetét, esztétikusabb életteret biztosít. Települési környezetünk 

tisztaságát legjobban mi magunk tudjuk befolyásolni. 

 

Hódmezővásárhelyen a köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a 46/2001. (12.18.) Kgy. 

rendelet foglalkozik. A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlantulajdonos, az 

ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és 

engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról a rendeletben meghatározott módon 

köteles gondoskodni. Tilos a hulladékot elhagyni - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő 

módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni! 

 

Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére 

hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. A rendelet hatálya alá eső területen lévő helyi 

utakon, járdákon, kerékpárutakon, lépcsőkön, továbbá az ehhez tartozó műtárgyakon keletkezett 

hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról és a síkosságmentesítéséről az Önkormányzat 

közszolgáltató útján, vagy más módon, zöldterületeken közhasznú foglalkoztatás keretében 

gondoskodik. Kivételt képeznek az ingatlantulajdonosi, bérlői és használói kötelezettségek. Az 

ingatlantulajdonos, köteles gondoskodni az ingatlan környezetében lévő közterület gondozásáról, 

tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről - különös tekintettel a pollenallergiát okozó 

növényekről -, a fű vágásáról, melynek magassága nem haladhatja meg a termőföld felső síkjától 

számított 15 centimétert, a gyűjtőedényzet környezetének tisztán tartásáról. Az ingatlantulajdonos, 

köteles gondoskodni a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a közterületen a járda és az úttest 

fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, melyek nem akadályozhatják a szabad közlekedést, 

valamint köteles gondoskodni a járdán hóeltakarításról és a járda síkosságmentesítésről. 
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Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak stb.) klorid tartalmú (pl.: 

konyhasó) fagyáscsökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kimutatási 

mértéke 40 gramm/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, 

környezetszennyezést kizáró módon történhet. Klorid tartalmú vegyszerek használata zöldterületeken 

és annak közvetlen környékén tilos! Az ingatlantulajdonos az ingatlanához tartozó járdaszakasz 

melletti folyókának és csatornanyílásnak hótól, jégtől és egyéb lefolyást akadályozó anyagtól való 

megtisztításáról is köteles gondoskodni! Az ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árok, kapubejáró alatti 

áteresz ingatlan előtti folyóka, valamint a mederelemmel burkolt csatornák-, és közterületek út széléig 

való tisztán tartása, és jó karbantartása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. A burkolatlan 

csapadékvíz-elvezető árok rézsűjét borító növényzet gondozása során tilos a vegyszerek alkalmazása, 

valamint a növényzet egyéb módon történő kiirtása. Közterületen bármilyen hulladékot, 

dohányszármazékot kizárólag az erre a célra rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőbe szabad 

elhelyezni. 

 

3.2.1.2. Csapadékvíz elvezetés, belvízvédelem 

Hódmezővásárhely árvízvédelmi biztonsági szempontból kiemelten veszélyeztetett területen fekszik. 

(A Tiszára jellemzően három nagyobb árvíz vonul le évenként, a tavaszi hóolvadásból keletkező tél-

tavaszi árvíz, a nyári árvíz – zöldár -, és az őszi árvíz - leveles ár-.) Az I. rendű védelmet állami 

kezelésű védmű-rendszer és szervezet biztosítja. A központi belterületet övező II. rendű „körtöltés” 

önkormányzati tulajdonú és fenntartású, az 1879-es nagy szegedi árvíz után a város déli részén 

megépített 3 km hosszú – a régióban egyedülálló – „kőfal” meghosszabbítása. Az igazgatási területet 

érintően elhatározott állami vízügyi fejlesztések – kiemelten a Vásárhelyi Terv – hosszútávon is 

garantálják a biztonságot. Fontos ellenben, hogy a tervnek valamennyi eleme – a védvonalak előírások 

szerinti kiépítésének befejezése, tározók megépítése, hullámterek lefolyásának gyorsítása – mielőbb 

megvalósuljon. Hódmezővásárhely az ország legmélyebben fekvő városa. A városnak a hagyományos 

belterületen lévő beépített területeinek mindegyike vizes terület volt - Csúcs városnegyed területén tó 

volt például. A város lakói régóta ismerik a bel- és a csapadékvíz által okozott problémákat. Az 

árvízvédelmi töltések kiépülése óta a területen keletkező szivárgó-, fakadó-, talajvizek, illetve a 

csapadékvíz nem tud természetes úton a folyókba jutni, hanem a terep mélyebb fekvésű részein 

gyülekeznek, néha az árvizekével vetekedő elöntéseket okozva. A körtöltés védi a várost az árvizektől, 

ugyanakkor nehezíti e vizek elvezetését. A város déli – külterületi – része belvízzel közepesen 

veszélyeztetett, a többi terület mérsékelten veszélyeztetett besorolású. A víz átemelését a város 

költségvetését jelentősen terhelő, gyakorlatilag folyamatosan működő szivattyú rendszer biztosítja. 



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 
 

 

82 

A városban ugyanakkor évek óta gondot okoz a csapadék- és belvízelvezető árkok nem kielégítő állapota 

a város szinte teljes területén. Még hiányoznak átemelők. Az ingatlantulajdonosok felelősségi körébe 

meghatározott munkákat nagyon sokan elhanyagolják, ez számtalan esetben növeli a város által 

megoldandó feladatok mennyiségét. A belvízgazdálkodás prioritásai időjárási periódusonként és az 

agrárgazdaság elvárásainak függvényében változnak, mai helyzete nagyon labilis. A csapadékosabb 

időszakok vizeinek tározására a holtágakban, halastavakban, belvíztározókban van lehetőség. A 

fenntartás hiánya miatt a meglévő hálózat ugyanakkor csak 30-60 %-ban alkalmas a belvizek 

elvezetésére. Csapadékos időszakban a belvízelvezető rendszerek kapacitása – elsősorban a Hódtó-

Kistiszai főcsatorna – sok esetben szűknek bizonyul, átmenetileg elöntéssel veszélyeztetve a város 

beépített területeit. (A belvízlevezető hálózat fenti állapota miatt a szivattyútelepi kapacitások 

kihasználtsága sem teljes.) Ebben a helyzetben a városnak már közepes nagyságú belvíz 

megjelenésekor is számolnia kell az igen jelentős, akár két-háromszoros védekezési költségekkel és 

jelentős mezőgazdasági károkkal. A csatornarendszer üzemeltetője a Tisza-Marosszögi 

Vízgazdálkodási Társulat, mely az önkormányzat megbízásából végzi a – költséges - fenntartást, 

karbantartást.  

 

A belvízelvezetés, a vízkormányzás a mezőgazdaság számára a klimatikus változásokkal összefüggésben 

is egyre inkább nélkülözhetetlen öntöző rendszer kialakításának is előfeltétele. Az öntözésre 

berendezkedett területek nagysága azonban az 1990-es évek közepére drasztikusan csökkent. 

Ugyanakkor a felszínközeli talajvíz rétegeket egyre jobban terheli az öntözésre szolgáló - főleg 

illegális - vízhasználat. A fejlesztések nagyon költségesek és lassan valósulnak meg. Az 1995-ben 

átadott öntözőcsatorna (Mindszent-Székkutas) ugyanakkor jó példa a mai igényekhez szabott 

lehetőségek biztosítására. A Tisza-Maros Szögi Vízgazdálkodási Társulat, mely a vásárhelyi 

csatornarendszert is kezeli, a következő években olyan létesítményeket, csatornákat, 

szivattyútelepeket tervez létrehozni, melyek gazdaságosan, olcsón üzemeltethetők, lehetőség szerint a 

legmodernebb műszaki színvonalon biztosítva a víztakarékos, s a jelenleginél nagyobb területet ellátó 

öntözést, illetve a belvízelvezetést. 

 

A földmedrű nyílt csapadékvíz elvezető árok hossza 181.000 fm, a burkolt medrű nyílt árok hossza 

62.000 fm, a zárt csatornáké pedig 39-40 000 fm. Záportározó a településen a Hódtó városrészen 

található, általános mélysége 1,20 m, átmérője 40 m, hossza 400 m. A csapadékvíz elvezető csatornák 

karbantartási munkálatait Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala végzi. Az 

elvezető csatornákon napi folyamatos, ismétlő karbantartások zajlanak. Környezetszennyezést, 

dugulást, rongálást okozó anyagot (szemét, iszap, papír, törmelék, tűz-és robbanás veszélyes anyag) 
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közterületre, közcsatornába, árokba, víznyelő aknába, kutakba elhelyezni, kiönteni, bevezetni, 

beleseperni tilos! Közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 

csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan 

tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Járműbehajtók átereszeinek építése, 

jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, tulajdonosának kötelessége. Az 

ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített 

csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről – előzetes bejelentés alapján az ingatlan 

tulajdonosa gondoskodik. 

 

3.2.1.3. Ivóvízellátás 

Az ivóvízellátás - mint közszolgáltatás - környezetvédelmi szempontból általában nem vizsgálandó 

tényező, de egy település életében, és az ott élők életminőségében meghatározó fontosságú elem. 

Egyrészt infrastrukturális fejlettségi mutató, hogy a lakásokba hogyan jut el a vezetett ivóvíz. 

Másrészt környezet-egészségügyi szempontból lényeges, hogy a lakosság milyen minőségű vizet 

fogyaszt, ezért, mint kritikus faktort, az egészséges ivóvízzel való ellátást is meg kell vizsgálni. A 

vízbázis védelembe-helyezésével és a megfelelő víztisztítási technológia üzemeltetésével sem 

garantált ugyanis teljes mértékben az, hogy a lakossághoz kifogástalan víz jut el, hiszen a vízelosztás 

és a vízvezetés során is szennyeződhet az ivóvíz. Ennek az ún. másodlagos vízszennyezésnek a 

megelőzése, felderítése, a bekövetkezett minőségromlás emberi egészséget veszélyeztető hatásának 

kivédése üzemeltetési és környezet-egészségügyi feladat. 

 

A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 2010-ben 1 277 (1000m3) volt. A közüzemi ivóvízhálózat 

hossza 230 km volt 2010-ben.  

3/11. táblázat: Közüzemi ivóvízellátás (Forrás: KSH adatbázis) 

Év 
Lakásállomány 
összesen (db) 

Közüzemi 
vízvezeték 

hálózat 
(km) 

Közüzemi 
vízhálózatba 

bekapcsolt lakás 
(db) 

Közüzemi 
vízhálózatba 

bekapcsolt lakások 
aránya (%) 

Összes 
szolgáltatott víz 

mennyisége 
1000m3 

Háztartásoknak 
szolgáltatott víz 

1000m3 

2009 19 673 230 18 608 95 2 183,5 1 695 
2010 19 704 230 18 658 94,7 1 767,6 1 277 

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 18/1992 (VII. 4.) KHVM sz. rendelete a közműves 

vízellátás üzemeltetési követelményeiről előírja a települési ivóvízigények kielégítését szolgáló kutak 

nyersvizének rendszeres ellenőrzését. A Kormány 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelete az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről már előírja a vízellátó vállalatoknak a nyersvíz 

részletesebb, a mikroszennyezőket is magában foglaló elemzését. A közüzemi vízművek termelőkút 

adatait a vízügyi igazgatóságoknak küldik meg.  
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A település közigazgatási területén belül kiépített vízművek: 
• Központi vízmű telep (Ipoly u. 2.)    hrsz.: 421/19 
• Ipartelepi vízmű telep      hrsz.: 7716 
• Tóalj u. vízmű telep      hrsz.: 1339/3 
• Szikáncs vízmű telep      hrsz.: 16016/1 
• Batida        hrsz.: 19160 
• Erzsébet       hrsz.: 17001/2 
• Kútvölgy       hrsz.: 18092/3 

 
3/12. táblázat: a települési vízművek víztermelő-kapacitás adatai (forrás: Zsigmondy Béla Víziközműveket 
Üzemeltető Zrt.) 

Vízmű 

(hrsz.) 

Maximális kapacitás 

(m3/nap) 

Mértékadó 

kapacitás (m3/nap) 

A termelt víz 

mennyisége átlag 

(m3/nap) 

Csúcs (m3/nap) 

 

421/19 14 630 13 410 6 467 10 400 

7716 2 736 2 500 522 927 

1339/3 1 840 1 690 nem üzemel nem üzemel 

16016/1 705 646 104 212 

19160 201 184 18 37 

17001/2 432 396 22 56 

18092/3 489 448 14,6 27 

A településen az ivóvízben az arzén, ammónia határérték feletti, a vaskiválás miatt a vas szórványosan 

elszíneződést okoz. Hódmezővásárhely település vízminőségi adatait a 7. melléklet tartalmazza. Az 

ivóvíztermelő kutak részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza. 

 

3.2.1.4. Szennyvízkezelés 

A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza 170,4 km volt 2010-ben. Az ivóvízhálózatba bekapcsolt 

lakások 87,8%-a volt a csatornahálózatra is rácsatlakozva a 2010-ben. A településen a közműolló igen 

kedvező képet mutat. A közcsatornán elvezetett biológiailag is tisztított szennyvíz mennyisége a 

településen 2 509 (1000 m3) volt 2010-ben (adatok forrása: KSH). Az alábbi táblázat a település 

jellemzőbb adatait szemlélteti a szennyvízkezeléssel kapcsolatban. 

 

3/13. táblázat: közüzemi adatok - keletkezett szennyvizek (Forrás: KSH adatbázis) 

Év 

Közüzemi 
vízhálózatba 
bekapcsolt 
lakás (db) 

Közcsatorna 
hálózatba 
bekapcsolt 

lakások száma  

Bekapcsolás 
aránya (%) 

Közcsatornában elvezetett 
összes szennyvíz 

mennyisége (1000 m3)  

Háztartásokból közcsatornán 
elvezetett szennyvíz 

mennyisége (1000 m3) 

2009 18 608 16 360 88,3 1 868,3 1 371,8 
2010 18 658 16 387 87,8 2 505 1 314 
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A szennyvíztisztító telep jelenlegi üzemeltetője a Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető 

Részvénytársaság. Címe: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 25. 
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Hódmezővásárhely város szennyvízelvezetését mintegy 45 km főgyűjtő és gyűjtővezeték, 92 km 

bekötővezeték biztosítja. A városi csatornahálózat a működés szempontjából kétféle módozatú: a 

belvárosi csatornahálózat egyesített rendszerű, utcai víznyelőkkel egybeépítve. A hálózat többi része 

elválasztó rendszerben épült ki. Az alapvetően gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat a város különböző 

pontjain (17 db) megépült szennyvízátemelőkön keresztül juttatja el a szennyvizet a tisztítótelepre. A 

mély fekvésű ingatlanok szennyvizét házi kisátemelők juttatják el nyomóvezetéken a szennyvízgyűjtő 

rendszerbe. Az összegyűjtött szennyvíz 3 főgyűjtőn – 1-0-0, 3-0-0 és 4-0-0 – keresztül jut el a városi 

szennyvíztisztító telepre. Az átemelők működésével kapcsolatos információk a városi szennyvíztisztító 

telep diszpécser központjában jelennek meg, ahonnan közvetlen beavatkozási lehetőség is biztosított.  

 

A szennyvízgyűjtő csatornahálózaton összegyűjtött szennyvíz tisztítása a városi szennyvíztisztító 

telepen történik. A szennyvíztisztító telep 12.612-1-4/2006. számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkezik. Mértékadó kapacitása 15.000 m3/d (66200 LE). A korábbi években az ATEV Zrt. nem 

kellően előtisztított ipari szennyvize löketszerű ammónia-ammónium-nitrogén szennyezést okozott, 

rontva a települési szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokát. Az ATEV Zrt. technológiájának 2007. 

évi bővítésekor megvalósult szennyvíz-előtisztító biztosítja az ipari szennyvíz mechanikai, fiziko-

kémiai, valamint biológiai tisztítását. Az üzemben keletkező napi szennyvízmennyiség: 300 m3/d, a 

szükséges tisztítókapacitás 37.500 LE. Az üzemből kibocsátott előtisztított szennyvíz nyomott 

rendszeren keresztül kerül a városi csatornahálózatra. 

 

A szennyvízhálózatról a mechanikailag előtisztított szennyvíz a kétlépcsős 2AB szennyvíztisztítási 

technológiával tervezett biológiai tisztítóműtárgy első levegőztető medencéjébe folyik. A biológiai 

tisztítási fokozat két, egyenként 7.500 m3/d tisztítókapacitású, párhuzamos műtárgysort foglal 

magába. 

 

Az első lépcső egy nagyterhelésű, eleveniszapos levegőztető medencéből és az azt követő közbenső 

ülepítőből áll. Ebben az egységben az oldott széntartalmú szervesanyagok jelentős része lebomlik, a 

lebegőanyag egy része pedig a mikropelyhekhez kötődik. 

 

A hosszanti átfolyású közbenső ülepítő medencéből az iszapot, folyamatos üzemű, szifonelven működő 

szivornyás kotró juttatja a két medencesor belső falán futó recirkulációs csatornába, a homokfogó 

felőli végén lévő szivattyúaknából centrifugál csigaszivattyúk emelik vissza a levegőztető medencébe. 
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A közbenső ülepítő felszínén keletkező uszadékot a kotróhídra szerelt lefölöző tolja ki az ülepítő 

befolyási oldalán lévő uszadék vályúba. 

 

A biológiai tisztítás második lépcsője egy eleveniszapos levegőztető medencéből és utóülepítőből áll. 

Ennek a fokozatnak a terhelése jóval kisebb, mint az első fokozaté, itt zajlik le a maradék 

szervesanyag eltávolítás, valamint a nitrifikáció. A tisztító telep denitrifikáló és foszforeltávolító 

fokozattal nem rendelkezik. 

 

A második lépcső utóülepítője szintén hosszanti átfolyású, az iszapelvétel és az uszadék gyűjtés 

módja ugyanaz, mint a közbenső ülepítőnél. Az utóülepítőből eltávolított iszap egy része recirkulációs 

iszapként a második levegőztetőbe jut vissza, centrifugál csigaszivattyúk segítségével. A fölösiszap a 

kétlépcsős technológia első lépcsőjébe kerül visszavezetésre. A kétlépcsős rendszerben fölösiszap 

elvétel csak az első lépcsőből történik, amit a gravitációs sűrítőbe szivattyúznak a lefölözött 

uszadékkal együtt. A fölösiszap és a lefölözött uszadék, szivattyúk segítségével a pálcás sűrítőbe jut. 

A rendszerből elvett fölösiszap mennyisége a fölösiszap szivattyú működési idejének szabályozásával 

változtatható. A recirkuláció mindkét lépcsőben folyamatos, aránya az első lépcsőben 200%, a második 

lépcsőben 100%. Az első lépcsőben levegőztető medencénként 2 db recirkulációs szivattyú üzemel, 

amelyből az egyik frekvencia-szabályzós motorral van felszerelve, a második lépcsőben egy-egy 

frekvencia-szabályzós szivattyú dolgozik. 

 

A 2AB technológia levegőigényét a 2 db 1.800 m3/h, és 3 db 1.050 m3/h szállító kapacitású fúvó 

biztosítja. A második lépcső levegőztetését biztosító fúvó látja el levegővel a szippantott szennyvíz 

előkezelő medencét és a homokfogót is. A medencékben elhelyezett oldott oxigénmérő jelzi az 

eleveniszap pillanatnyi oldott oxigénszintjét. A szabályozási érték kézzel állítható be, a szükséges 

fúvó számot PLC vezérlés biztosítja az oxigénszint mérő jelzése alapján. A biológiai tisztítás után a 

fertőtlenítés lehetősége biztosított. A fertőtlenítés miatt szükség esetén a tisztított szennyvíz a 

régi telep előülepítő medencéjébe vezethető, ahová a fertőtlenítéshez használt klóros víz adagolható. 

A klóros víz egy téglaépületbe telepített klórgáz adagoló rendszer segítségével klórgázból és 

tisztított szennyvízből állítható elő. 

 

A tisztított szennyvíz mennyiségének mérése Parshall mérőcsatornával történik, amely a tisztított 

szennyvíz elvezető csatornába került beépítésre. 
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A szennyvíztisztító telep technológiája nem alkalmas a befolyó szennyvízzel érkező összes foszfor 

határérték alá csökkentésére, mivel szervesanyag tekintetében túlterhelt, denitrifikációs és foszfor 

eltávolítási fokozattal nem rendelkezik. A település mezővárosi beépítésű. A hosszú lefolyási idő, 

valamint az egyesített rendszerű szakaszokon elvezetésre kerülő olvadó hó és téli csapadék miatt a 

telepre érkező szennyvíz több hónapon keresztül 12 oC alatti, (5-6 oC). A nitrifikációs folyamatok, 

jelentősen lelassulnak, a telep télen a megfelelő ammónia-ammónium nitrogén eltávolítást nem minden 

esetben tudja biztosítani.  

 

A jelenleg hatályos jogszabály által előírt határérték teljesítése csak jelentős, a technológiát érintő 

beruházás útján volna lehetséges, mely beruházás az engedélyezés időpontjában pénzügyi fedezet 

hiányában nem volt megvalósítható. Az üzemeltető több évre vonatkozó mérési eredménysorral 

alátámasztotta annak tényét, hogy ammónia-ammónium nitrogénre, összes nitrogénre és összes 

foszforra nem teljesíthető a jogszabályban megadott határérték. E komponensek vonatkozásában az 

üzemeltető kérelmére a felügyelőség egyedi kibocsátási határértéket állapított meg azzal a feltétellel, 

hogy a türelmi idő végéig (2010. december 31.) gondoskodni kell az ammónia-nitrogén, összes nitrogén 

és összes foszfor eltávolítására alkalmas technológiáról. 

 

Befogadó adatai: 

• Megnevezése:     HÓDTÓ-KISTISZAI FŐCSATORNA 13+800 Km szelvénye  
• Régi vízminőségi besorolása:   6.   kategória 
• Új vízminőségi besorolása:  „D”  kategória 
• Szennyvízbevezetés módja:   parti bevezetés. 
• Üzemeltető     ATIVIZIG 
• Becsatlakozás EOV koordinátái:  X = 118801,4; Y =748622,9 
• Telep lakott területtől való távolsága:  320 m 

 

A szennyvíz minőségi ellenőrzésének mintavételi helyei: 

• Nyers szennyvíz a fogadó akna 

• Tisztított szennyvíz a Parshall csatorna mérő előtti szakaszából. 

 

A bejövő és tisztított szennyvíz minőségi paramétereinek mérési eredményeit a 2010. évre 

vonatkozóan az alábbi táblázat tartalmazza. A 2010. évi mérési eredmények átlagait tekintve az 

Ammónia-ammónium értéke (19,8 mg/l) haladta meg a jogszabályban (9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM 

együttes rendelet) meghatározott határértéket (10 mg/l).  
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3/14. táblázat: szennyvíz minőségi paraméterek mérési eredményei (2010. év, mg/l, forrás: Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt.) 

Dátum 

Bejővő szennyvíz mérési eredményei Tisztított szennyvíz mérési eredményei 

KOI BOI5 SZOE Összes 
lebelőanyag 

Ammonia-
ammónium- 

N 

Összes 
foszfor KOI BOI5 SZOE Összes 

lebelőanyag 

Ammonia-
ammónium- 

N 

Összes 
foszfor 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2010.01.12          920,0            460,0          13,7             198,0              55,1        14,9     <30       6,0      <2            11,0              26,7           4,4     

2010.01.20       2 150,0         1 000,0               290,0              66,4        22,1     35       6,0      <2            15,0              18,7           1,2     

2010.02.03       2 170,0            840,0               380,0              63,9        26,9     48       8,0      <2            19,0              18,3           0,9     

2010.02.22       2 400,0            960,0            2 510,0              59,1        21,8     40       9,0           2,2               35,0              17,1           0,4     

2010.03.02       1 285,0            520,0            2 330,0              47,6        17,8     <30       4,0      <2            30,0              20,7           0,6     

2010.03.17          330,0            170,0          14,4          2 020,0              53,9        12,3     <30       5,0      <2            18,0              20,8           0,9     

2010.04.06       1 260,0            540,0               740,0              50,5        11,9     <30       6,0      <2            50,0              21,7           0,7     

2010.04.27       2 315,0            880,0            1 230,0              68,6        20,7     <30       5,0      <2            38,0              19,6           0,5     

2010.05.16       1 020,0            460,0                  51,6        12,4     36       6,0      <2            27,0                0,4           1,1     

2010.05.26       1 025,0            480,0                  28,9        10,4     35     10,0      <2            20,0                0,4           2,1     

2010.06.02          605,0            210,0                  17,6          5,9     <30       6,0      <2   <10             0,5           1,3     

2010.06.17       1 490,0            580,0                  59,3        13,2     44     14,0      <2   <10           17,6           2,1     

2010.07.05       1 570,0            880,0          29,8             680,0              34,1        13,0     <30     11,0      <2            22,0              18,2           1,8     

2010.07.13          620,0            340,0          31,5             100,0              91,6        12,2     73     33,0      <2            21,0              42,1           7,4     

2010.08.03       1 540,0            640,0          49,2             410,0              74,1        12,9     60     28,0      <2            12,0              10,0           3,0     

2010.08.16       1 450,0            780,0          15,1             460,0              98,8        16,5     540    190,0           2,7               84,0              73,2           6,6     

2010.09.02       1 000,0            620,0          27,9             200,0              77,9        18,9     <30       8,0      <2            11,0                0,2           2,9     

2010.09.14       1 100,0            480,0          29,1             430,0              45,7        11,8     39       5,0      <2            15,0                0,2           3,9     

2010.10.05          540,0            210,0          13,8             190,0              83,3          9,8     44     13,0           2,5               14,0              28,3           4,1     

2010.10.17          505,0            250,0            6,3             135,0              51,6          8,8     45     10,0      <2            11,0              22,6           2,5     

2010.11.11          750,0            440,0          83,2             430,0              49,1        10,8     80     17,0      <2            15,0              21,5           2,6     

2010.11.22       1 030,0            480,0          13,8             420,0              77,3        10,6     52     18,0      <2            28,0              20,8           3,1     

2010.12.01          400,0            160,0            9,8             205,0              28,6          4,9     51       9,0      <2            21,0              27,3           3,4     

2010.12.10          305,0            135,0            7,6             230,0              24,5          4,4     81     28,0           2,3               36,0              28,5           3,6     

                          

Átlag       1 157,5            521,5          24,7             679,4              56,6        13,5         81,4         19,0           2,4               25,1              19,8           2,5     
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3.2.1.5.Energiaellátás 

Hódmezővásárhely energiaellátása jelenleg az elektromos energiára és a földgázra épül. Annak 

érdekében, hogy a környezeti minőség javuljon, alternatív erőforrások bevonására kell felkészülni. 

Elsősorban a helyben található és hasznosítható, ún. megújuló energiák, természeti adottságok, 

természetes anyagok igénybevétele a cél (pl.: alternatív energiahordozók: nap- és szélenergia stb.). Az 

önkormányzat részére készített céltanulmányok („Bio- és megújuló energia előállítás és hasznosítás 

össszefüggései Hódmezővásárhely térségében” 2007. – Caesar Kft., továbbá „Hódmezővásárhely 

energetikai stratégiája” 2006. – Korzó-Szeged Kft.) alapján javaslatot kell adni a település alternatív 

energiaellátásának (pl.: termálvíz, biomassza, stb.) településrendezési feltételeire, továbbá 

szélerőművek telepítésének lehető legszélesebb körű lehetőségére. 

 

Hódmezővásárhelyen 1994-ben kezdődött a geotermikus közműrendszer megvalósítása. A jelenleg is 

üzemelő rendszer kettős célú: az alacsonyabb hőmérsékletű hévíz hőtartalmát használati melegvízként, 

míg a forró vizet lakások és közintézmények fűtésre használják. A távfűtési rendszernek jelenleg fele 

üzemel hévíz bázison. A jelentős tartalékok hasznosításával hosszútávon el kell érni a 8o %-os 

részarányt. Számolni kell a geotermikus energia felhasználásának lehető legteljesebb kiterjesztésével. 

(lakótelepi távfűtőművek bővítése, belvárosi intézmények és a honvédség bevonása a rendszerbe, stb.). 

A melegvíz-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2 722 db volt 2010-ben.  

 

Gázellátás 
A földgázellátás jelenleg csaknem teljes, melyet a gázátadó állomások, valamint a kis- és 

középnyomású hálózat biztosít. Ezen a területén a legfontosabb feladat a meglévő földgázellátó 

rendszer felújítása és rekonstrukciója, a kisnyomású hálózat fokozatos cseréje. A településen a 

közintézmények energiaigényének teljes körű kielégítését földgáztüzeléssel oldják meg. A hálózat 

állapota megfelelő. 

 

3/15. táblázat: a település gázellátásának adatai (2009. év, forrás: KSH) 

Település neve 
Összes 

gázfogyasztók 
száma (db) 

Háztartási 
gázfogyasztók 

száma (db) 

Háztartásoknak 
értékesített 
gázmennyiség 

(ezer m3) 

Értékesített gáz 
összesen 
(ezer m3) 

2009 18 309 17 192 16 721 45 578 
2010 18 351 17 338 14 580 50 762 

 
A település földgázellátása jónak és biztonságosnak, alkalmazása környezetvédelmi szempontból 

kedvezőnek minősíthető. A háztartási gázfogyasztás 2009-ben 37%-a, 2010-ben 29%-a volt az összes 
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felhasználásnak. A táblázatból megállapítható, hogy a gázellátás, a bekapcsolt lakások aránya 

megfelelő, így a fűtésből származó levegőszennyezés - a hagyományos fűtési megoldásokkal szemben - 

kisebb mértékű a településen.  

A földgáz kéntartalma a szén, olaj tüzelőanyagéhoz viszonyítva elhanyagolható. A fogyasztói hálózatba 

kapcsolt földgázhoz 5 mg/m3 kéntartalomig szagosító anyagot adnak, amellyel együtt a földgáz 

kéntartalma 150-200 mg/m3-t érhet el maximálisan. Átlagos 175 mg/m3 értékkel számolva 2009-ben a 

településen a háztartások gáz felhasználásból megközelítőleg 2926 kg kén kibocsátás származott. A 

SO2 élőlények szervezetére káros hatással van. Az állatoknál és az embereknél légzési nehézséggel 

járó mérgezési tüneteket okoz, a nyálkahártya gyulladásos megbetegedésének egyik okozója. Állatoknál 

szarvasmarha-elhullást okozhat légúti elváltozások miatt és halpusztulást a vizek elsavanyodása 

következtében. Az embereknél gyakran fellép melléküreg gyulladás, bronchitisz és tüdőtágulás. Savas 

esők hatására a talaj pH értéke 3,0 vagy még kevesebb lehet. A savanyú csapadék csökkenti az 

élővizek pH értékét is. A kén oxidjai és a másodlagos reakciókban képződött származékaik a kibocsátás 

helyétől 100 km távolságban is károsíthatják a növényzetet, szennyezhetik a talajt és a vízkészleteket. 

A növényzet különösen érzékeny SO2-ra. A levelekre lecsapódó nedvesség oldja a levegő SO2 tartalmát, 

amely a klorofil megbontása útján gátolja a növényzet CO2- asszimilációját. SO2 jelenléte az épületek 

tartóssága szempontjából is káros, mert az esővel, hóval odakerülő kénessav reakcióba lép az építőipari 

kötőanyagokkal (pl. CaCO3-al). A 2009-ben a háztartások által felhasznált, és elégetett földgáz 

széndioxid tömege szobahőmérsékleten: 1,963 kg/m3 * 16721e m3 = 32 823 tonna volt.  

NO (nitrogén-monoxid): Színtelen gáz, amely erős oxidálószer és reakcióba lép éghető és redukáló 

anyagokkal. Levegővel érintkezve nitrogén-dioxid szabadul fel belőle. A nitrogén-monoxid izgatja a 

szemet és a légzőszervet. Belégzése tüdővizenyőt okozhat, hatással lehet a vérre, okozhat 

methaemoglobin képződést. Magas expozíció halált okozhat. A tünetek késleltetve jelentkezhetnek. 

Szaga nem figyelmeztető, ha toxikus koncentrációban van jelen. Nitrogén-monoxid keletkezhet magas 

hőmérsékleten a levegő oxigénjéből és nitrogénjéből, illetve nitrogén tartalmú vegyületek 

elégetésekor. Ezek a folyamatok leggyakrabban belső égésű motorokban játszódnak le, de jelentős NO-

forrás az ipar és a biomassza égetés is. Városi környezetben elsősorban a gépjárműmotorok felelősek a 

NO és a NO2 szennyezésért. A földgáz Nitorgén-oxid tartalma 3-10-4 kg/kWh.  

 

Elektromos energia 
A villamos energia ellátását az DÉMÁSZ Zrt. (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) biztosítja a 

településen. Az országos 120 kV-os hálózat részeként kiépített 20 kV-os alaphálózat a város ellátását 

jelenleg megfelelően biztosítja. A távlatban várható igények kiszolgálását a rendszer bővítésével lehet 
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biztosítani. A transzformátorok folyamatosan végzendő átépítése, korszerűsítése során biztosítani kell 

a jelenleg településképileg kedvezőtlen elhelyezkedésű, vagy kialakítású objektumok környezetbe 

illesztését. A kisfeszültségű hálózat folyamatos rekonstrukciója során a földkábel hálózat terjedését, 

minél nagyobb területeken történő kiépítését kell előirányozni. A közvilágítás bővítése, korszerűsítése 

során folytatni kell az energiatakarékos rendszerre történő átépítést. A villamosenergia fogyasztók 

száma 2010-ben 24 880 db volt a településen.  

 

A település elektromos ellátottságát jellemző adatok a 3/16. táblázatban találhatók 

 

3/16. táblázat: elektromos energia-ellátottság (forrás: KSH) 

Település neve 
Szolgáltatott összes 

villamos energia 
mennyisége (1000 Kwh) 

Háztartási 
áramfogyasztók száma 

(db) 

Háztartások részére 
szolgáltatott villamos 
energia (1000 Kwh ) 

2009 127 311 22 975 44 244 
2010 128 589 22 951 43 739 

 

3.2.1.6.Zöldterület-gazdálkodás 

A környezeti tényezők közül ez az a – talán legfontosabb - elem, melynek fejlesztése illetve a 

fenntartás magas színvonala jótékony, javító hatással van a többire. Mind a turisztikai fejlesztések, 

mind a kikapcsolódásra alkalmas, frissebb levegőjű lakókörnyezet kialakítása megkívánja a település 

parkosítását, a bel- és külterület fásítását. A település területén és környezetében fellelhető 

zöldfelületek, jelentős befolyást tudnak gyakorolni a helyi klimatikus viszonyok alakulására. 

 

Hódmezővásárhely zöldfelület-gazdálkodása igen kedvezőnek mondható, mivel alapvetően laza 

szerkezetű beépítéssel bír. a közterületi és magántulajdonú zöldterületek a települési belterület nagy 

hányadát alkotják. A település zöldfelületi rendszerét a magánkertek, a közparkok, az árokpartok, a 

fasorok, az út menti zöldsávok, az üzemek udvarai, a temetők a sportpályák és a közintézmények 

zöldfelületei együttesen alkotják.  

 

3/17. táblázat a települések zöldterületei (2010. év, forrás:önkormányzati adatok) 

Település 
Összes zöld 
terület (m2) 

sportpálya területe 
(m2) 

Temető területe 
(m2) 

Játszóterek, 
parkok területe 

(m2) 
Hódmezővásárhely ~1 152 649 90 082 24 653 258 000 

 

A zöldfelületi funkciók pozitív egészségügyi vonatkozásai (klímamódosító hatás, levegőtisztító hatás, 

zajártalom csökkentő hatás, stb.) a nagyobb, foltszerűen elhelyezkedő zöldfelületek esetében 
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jelentkeznek igazán, azonban a települési zöldfelületi rendszer mégis csak akkor tekinthető ideálisnak, 

ha a pontszerű, vonalszerű és sávos zöldfelületek harmonikus, egymással összefüggő rendszert 

alkotnak. Zöldfelületek kialakításakor, a növényzet telepítésekor az őshonos növényfajokat kell 

előnyben részesíteni.  

 

A zöldterületek létesítését, használatát, védelmét, fenntartását, - egységes szerkezetben- a 

13/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet szabályozza. A település városi zöldfelületeinek zöldkataszter 

listáját a rendelet 3. számú melléklete -„A város gépi fűnyírás területei”- tartalmazza.  

 

A településen zöldterületnek minősül: 

Hódmezővásárhely város mikroklímájának javítására, szerkezetének tagolására, a város lakóinak 

felüdülésére szolgáló, nagyobb részt állandóan növényzettel borított közterülete (közkert, közpark, 

beleértve a kerti burkolattal, valamint fásítással kialakított pihenést, védelmet szolgáló területet is: 

parkerdő, véderdő).  

A településen zöldfelületnek minősül: 

A zöldterületnél általánosabb kategória, mely magában foglal minden olyan területet, amelyet döntő 

mértékben növényzet borít, függetlenül attól, hogy a település melyik funkcionális területi egységén 

(ipari, lakó, közlekedési terület) belül helyezkedik el. A zöldterületen kialakított un. zöldfelületi 

létesítmények, a különböző terület-felhasználási egységek területein lévő parkok és kertek, az ezeket 

kiegészítő és összekapcsoló út- és térfásítások valamint a termesztőfelületek és erdők növényzete 

együttesen alkotják a település zöldfelületi rendszerét.  

 

A zöldterület tulajdonosának köteles gondoskodnia: 

• a növényzet és a talaj folyamatos ápolásáról, védelméről és helyreállításáról, 

• a növényzet szakszerű növényvédelméről (integrált növényvédelem) 

• a növényzet pótlásáról, időszakos cseréjéről 

• a kerti- és sétautak, a játszási, pihenési, szórakozási és testedzési célokat szolgáló kerti 

építmények, berendezések és felszerelések balesetmentes, üzemképes állapotban tartásáról, 

fejlesztéséről 

• a kerti- és sétautak tisztántartásáról, illetve hó- és síkosság mentesítéséről, amely csak 

környezetbarát anyagokkal történhet (lehetőség szerint minél kevesebb és csak indokolt 

esetben történő konyhasó felhasználással) 

• a kertészeti építmények (szökőkutak, támfalak, ivó kutak) jó állapotban tartásáról. 

 



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 
 

 

94 

A helyi védelem alatt álló parkok, fasorok helyreállítása, illetve védett zöldterületekre történő virág-

kiültetés és dekoráció elhelyezése során a mindenkor hatályos, természet védelméről, illetve a 

kulturális örökség védelméről szóló jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni. 

 

Az Önkormányzat az üzemeltetőkön keresztül gondoskodik a tulajdonában lévő: 

• közhasználatú zöldfelületekről, 

• korlátozottan közhasználatú zöldfelületek közül a sport-, és strandterületekről, szórakoztató 

és művelődést elősegítő intézményekről, oktatást, nevelést, gyógyítást szolgáló intézmények 

zöldfelületeiről, 

• temetők önkormányzati díszsírhelyeiről és önkormányzati fenntartású kegyeleti parcellákról 

• parkerdőről 

úgy, hogy az üzemeltető, működtető köteles a zöldfelületi munkákat önállóan elvégezni. 

 

Hódmezővásárhelyen, az alábbiakban felsorolt városi zöldfelületek kezeléséről, gondozásáról, az ott 

lévő fák, cserjék, és egyéb növényzet fenntartásáról, pótlásáról, a zöldfelületekhez tartozó 

felszerelési tárgyak (padok, játék- és tornaszerek stb.) beszerzéséről, állagmegóvásáról, felújításáról 

a jegyző gondoskodik:  

• Bartók B. utca - Hóvirág utca - Tóalj utca - Dr. Imre J. utca - Zrínyi utca - Hódi Pál utca - 

Lázár utca - Damjanich utcáig - Deák F. utca - Petőfi utca - Andrássy utca - Nagy Imre utcák 

által határolt területek  

• Kálvin János tér  

• Bajcsy-Zs. E. utca  

• Szent István tér  

• Ady Endre utca  

• Széchenyi tér  

• Kása erdő  

• Éva utcai lakótelep  

• Hódtói lakótelep  

• Szántó K. J. utca 

A Mártély Tájvédelmi Terület megóvása érdekében az üdülőterületen tilos tájidegen fás növényzetet 

(nemes nyár, fenyő stb.) telepíteni; növényeket irtani és telepíteni csak a vonatkozó jogszabályok és a 

természetvédelmi kezelő szerv előírásainak megfelelően szabad.  
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Tilos a zöld területeken 

• mások pihenését, nyugalmát zavarni, 

• hulladékot, törmeléket, sót, sós homokot, vagy azokkal szennyezett havat, illetve tárgyakat 

lerakni, szemetelni, illetve kihelyezett szeméttárolóba háztartási hulladékot elhelyezni, 

• az arra kijelölt hely kivételével labdázni, gördeszkázni, 

• az állatok tartásáról szóló 43/2001. (12.18) Kgy. sz. rendelet 17. §-ának (4) bekezdésével 

ellentétes módon kutyával áthaladni vagy tartózkodni (kivéve a kijelölt kutyasétáltató, illetve 

kutyafuttató helyeket), 

• sétáltatott állat ürülékét hátrahagyni, 

• védett állatfajok bármilyen eszközzel való zavarása, károsítása, befogása, kínzása, pusztítása, 

szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó, élő, táplálkozó, költő és 

pihenő, vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

• állati tetemet elhagyni, 

• az ingatlan tulajdonos engedélye nélkül az élő növényekről növényi részek (virágok, levél, termés 

stb.) szedése, a fák megcsonkítása,  

• a fák indokolatlan, pusztulásukat elősegítő módon történő megcsonkítása, vagy olyan 

szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár, 

• növények olyan módon való gyűjtése, károsítása, amely a faj vagy fajta káros 

megváltoztatásához, illetőleg kipusztulásához vezethet (kivéve a mindenkor hatályos természet 

védelméről szóló jogszabályok hatálya alá tartozó növények, melyekre a jogszabályok előírásai 

vonatkoznak), 

• élő fákat hirdetés céljára használni, illetőleg ágaikon tárgyakat (kivéve madáretető, madárodú) 

elhelyezni, 

• erdőterületen, parkokban az élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő lombot gyűjteni (kivéve a bot, 

díszítő gally termelését szolgáló erdő és a minőségi törzsnevelést elősegítő nyesés), 

• kerti építmények, berendezések (bútorok, pihenőpad, szemét- hulladékgyűjtő) nem 

rendeltetésszerű használata, rongálása, 

• a (közterületeken elhelyezett) szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat rongálni, 

beszennyezni, illetve az emlékművek, szobrok környezetébe nem illő tárgyakat elhelyezni, 

• a játszótereken lévő játszóeszközöket nem rendeltetésszerű módon, illetve 14 éven felülieknek 

használni (kivéve a játszóterek sportcélú eszközeit), 

• a játszótérre kutyát beengedni és bevinni, 

• fogatolt járművel, kerékpárral - a kijelölt utakat, a Kása erdőt, illetve Parkerdőt kivéve - 

közlekedni, 
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• gyepfelületre, parkosított területre, illetve zöldfelület céljára szánt területre gépjárművel 

behajtani, beállni, illetve járművet mosni, 

• vízcsobogókat, kutakat, vizes medencéket rendeltetésellenes célokra használni, 

• házilag elkészített kerékvetők kihelyezése (pl.: használt gumiabroncs, fa-, vagy vaskaró). 

 

3.2.1.7. Közlekedés  

A város úthálózata alapvetően sugaras szerkezetű, amelyet egyedül a Jókai utca old keresztirányú 

elhelyezkedésével. A távolsági forgalom zöme szükségszerűen a szorosan vett városközponton kel át. 

Ez - figyelembe véve a 45-ös, 47-es főút forgalmát - igen jelentős terhelést jelent ennek a területnek 

zaj és levegőszennyezés tekintetében egyaránt, miközben a forgalom áramlását is lassítja. A város 

forgalmát nagymértékben befolyásolja a központon áthaladó két országos főút, a Szeged-Orosháza-

Békéscsaba vonalon a 47-es, és a Szentes felé vezető 45-ös főközlekedési út. 

A 47-es úton igen nagy forgalom bonyolódik le Szeged és Hódmezővásárhely között (9900 E/nap). 

Ennek jelentős része Hódmezővásárhelyre irányuló célforgalom, amit az is tanúsít, hogy az Orosháza 

felé vezető szakasz forgalma ennek alig 60%-a (5700 E/nap). Igen nagy forgalom érkezik a 45-ös 

úton is (7100 E/nap) Szentes irányából. 

A 47-es út két szelvényénél látható forgalomnagyság különbség nyilvánvalóan abból adódik, hogy az 

Ady E. utcát helyi forgalom is terheli. Ez a forgalomnagyság, valamint a városközpont 

tehermentesítésének igénye indokolta a 47-es főút négy nyomsávra történő bővítését. 

A forgalom éves lefolyása egyenletesnek mondható, ami a lakott területek egyenletesen magas 

terhelését jelenti. Abból, hogy a hétköznapi forgalom jelentősen magasabb, egyenesen következik a 

gazdasági forgalom túlsúlya, ami a város Szegedhez fűződő szoros gazdasági kötöttségét is mutatja. 

A forgalomlefolyást járműtípusonként vizsgálva látható, hogy míg a személygépkocsi, busz, és 

tehergépkocsi forgalom viszonylag egyenletes, az útszakaszon a motorkerékpárok és kerékpárok 

forgalma a márciustól szeptemberig tartó időszakban jelentősen megnő, ami ekkora forgalom mellett 

nagy balesetveszélyt jelent. 

Hódmezővásárhely, bár viszonylag közel esik az országhatárhoz, nem fekszik a nemzetközi forgalom fő 

áramlási vonalában. Ezt támasztja alá is, hogy a külföldi járművek részesedése a forgalomból igen 
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alacsony és ingadozó. A város belső forgalmát vizsgálva megállapítható, hogy az országos utak a 

helyi forgalom lebonyolításában is jelentős szerepet játszanak. Ezek rendszerét egészíti ki két fő 

áramlási irány: a Lévai -Pálffy - Teleld - Vöröskereszt utca, illetve a Damjanich - Lázár - Deák F. - 

Petőfi utca vonal. Az ÉK-i térség gyűjtőútja a 47-es út és a vasút között a Klauzál utca. A 

hagyományos városszerkezet következménye, hogy mindezek egyöntetűen a városközponton át 

vezetnek, egyedül a Hódtó u., illetve az országos utak közül a Jókai utca képez kivételt. 

A Bajcsy Zsilinszky út - Széchenyi tér vonal azért érdemel külön is említést, mert ez teremt 

kapcsolatot a város nagyobbik ÉNy-i része és a DK-en elterülő Újváros valamint az iparterület között 

is. Ennek következtében jelentős a dolgozói forgalom aránya. Ezt tanúsítja a buszforgalom igen magas 

aránya pl. a Csomorkányi úton (4,5%), ami - feltételezve, hogy nem minden busz helyi járat - mintegy 8 

perces (azaz igen sűrű) követési időt feltételez. Hasonlóképpen nagy a buszforgalom a 47-es úton, 

elsősorban az Ady E. utca - Nagy Imre utca közötti szakaszon. A város legforgalmasabb szakaszán, a 

Kutasi út - Szabadság tér vonalon együtt jelentkezik a helyi és az átmenő forgalom, ez 

eredményezi az igen magas 10000 Ej/nap forgalmat. 

Hódmezővásárhely mérete és domborzati viszonyai egyaránt kedvezőek a kerékpáros közlekedésre. 

Ennek megfelelően az egyéni helyváltoztatások igen nagy része (mintegy 40%-a) kerékpárral valósul 

meg. Hódmezővásárhely esetében ez azt jelenti, hogy sok nagy forgalmú útszakaszon a 

személygépkocsi forgalmat megközelítő, sőt egyes esetekben azt meghaladó a kerékpárosforgalom. 

Ez a helyzet pl. a Kinizsi utcában, (2687 kp/nap) a Pálffy utcában (2012). Ha arányában ugyan kisebb, 

de számában ugyancsak jelentős a kerékpárforgalom a Bajcsy Zsilinszky utcában (2403) vagy az 

Andrássy út -Szabadság tér vonalon. Ez utóbbi szakaszon kerékpárút biztosítja mind a gépjárművek, 

mind a kerékpárosok zavartalan forgalmát, a város túlnyomó többségében viszonylag keskeny 

utakon áramlik együtt e két típusú forgalom. 

Elsősorban forgalombiztonsági szempontból fontos, a város központi belterületén mintegy 10 km 

hosszúságú kerékpárút épült, amit a főbb áramlási irányokban (pl. déli ipartelep) további 

szakaszok egészítenek ki. Az önkormányzati kerékpárút (közös gyalog- és kerékpárút) hossza 2010-

ben 29 km volt a településen. Ezek elsősorban a legnagyobb forgalmú országos utakkal párhuzamosan 

haladva, azok forgalomlebonyolódási viszonyait is jelentős mértékben javítják.  

A forgalmi helyzet áttekintésének eredményeképpen megállapítható, hogy településszerkezeti és 

úthálózati okokból a forgalom jelentős része szükségszerűen a városközponton halad át, ami mind a 
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forgalomra, mind a városra, illetve annak lakóira nézve előnytelen. A legintenzívebb forgalom a 47-es 

útnak Hódmezővásárhelyét Szegeddel összekötő szakaszán, illetve a 47-es útnak a városon belül eső 

részén van, ezért feltétlenül indokolt itt a forgalmi körülmények javítása (új nyomvonal a 

városközponton kívül). Problémaként jelentkezik a nagy kerékpáros forgalom. 

Tömegközlekedés 

Hódmezővásárhelyen a Tisza Volán nyújt tömegközlekedési szolgáltatást. Ennek egy része a helyi 

autóbusz-közlekedés, és jelentős részt vállalnak a városon áthaladó távolsági járatok is. ez utóbbiak 

biztosítják a külterületi lakókörzetek tömegközlekedését. A tömegközlekedési vonalak a központi 

belterület majdnem minden fontosabb (és buszközlekedésre alkalmas) útján végighaladnak, így a 300 

m-es megállóhelyi lefedettség igen jónak, csaknem teljesnek mondható. Különösen igaz ez a Belvárosra, 

ahol egyes területeken a lefedettség többszörös. 

Hódmezővásárhely déli részén halad a Szeged-Békéscsaba vasútvonal. Ebbe ÉK-i irányból csatlakozik a 

Szolnok-Makó vonal, amely a Nagyállomást elhagyva a város DNy-i részén ágazik el Makó irányába. A 

város közúthálózatát a vasút 7 helyen szintben, két helyen külön szintben keresztezi. A szintbeni 

kereszteződések közül három teljes sorompóval, a többi fénysorompóval védett. 

A városban egy vasútállomás (Nagyállomás), valamint két vasúti megálló található: Népkert és 

Ipartelepek. Áruszállításra csak a vasútállomás szolgál. A Nagyállomás a városi főúthálózathoz a Mérleg 

utca - Kistópart utca útvonalon csatlakozik. Népkert megálló csaknem közvetlenül kapcsolódik az Ady 

e. utcához, míg Ipartelepek vasúti megállónak kapcsolata van mind az Erzsébeti, mind a Makói 

országút irányába. 

.  
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3.2.2. ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 

A városképet a természeti elemek mellett alapvetően az épített környezet határozza meg. Fontos 

feladatunk a különböző korokból ránk maradt építészeti alkotások megőrzése. Ezek a települések 

arculatának jellegzetes meghatározói, megfelelő védelmük közös érdekünk. Ez vonatkozik egy-egy 

épületre, jellegzetes utcasorokra, de a településkép egészére is. Ez alapján az épített környezet még 

fennmaradt egyedi értékeit helyi védettség alá kell helyezni, annak érdekében, hogy a település 

múltjának még meglévő, értékes elemei fennmaradjanak. 

 

A műemléki védelem alatt álló építészeti értékek bemutatását a 3/18. táblázat tartalmazza, részletes 

leírásuk pedig a 9. mellékletben található meg. Az országos védettségű műemlékek mellett 

figyelemre méltó a város helyi védelem alatt álló épületállománya, épített öröksége. A helyi védelem 

alatt álló épített értékek ismertetését a helyi Építési Szabályzat 10. számú melléklete tartalmazza.  

 

A város dél-alföldi város, melynek struktúráját a mai napig meghatározza a város mezővárosi múltja: 

• a város központja, a Belváros az emeletes házakból és rangos parasztpolgári házakból épült 

városias mag köré szerveződött; 

• az ezt hajdanán körülvevő széles falusias építési övezetből alakultak ki a ma alapvetően 

kertvárosi jellegű lakóterületek; 

• a zárt településen kívül, de városfallal el nem választva, a határban, a mai külterületen álltak a 

harmadik építési övezetet jelentő tanyák, melyek egy részén fejlődött tovább a mai tanyavilág, 

tanyaközpontok. 

 

A központi belterület legrégebbi városi magja a Belváros, Tarján, Susán városrészek, melyek ma is 

őrzik a régi városszerkezet jellegzetességeit, történelmi kényszer hatására görbe utcákat építettek. 

Az egykori város még tele volt erekkel, árkokkal, kisebb-nagyobb lefolyástalan mocsarakkal, tavakkal. A 

házak ezek partjára épültek, követve a kanyarulatokat. Tipikus példa erre ma is a Lenkei utca, amely az 

egykori érparton nagy „S” alakot ír le, vagy a Csúcsban a Daru utca, a Búvár utca, a város egyik 

legmélyebb része, amely nevében is őrzi az egykor itt kanyargó vízi világot, és sorolni lehetne a 

példákat. Ugyancsak a terepviszonyokat követve és a búvóhelyet keresve alakultak ki a Vásárhelyre 

jellemző vakközök vagy zsákutcák. Susánban a Klauzál utcából több ilyen vakköz is nyílik, de Tabánban, 

Tarjánban szintén gyakoriak. Ezek a régi, többnyire szűk utcák különös, középkorias hangulatot 

árasztanak. Bennük a régi, fehérre meszelt, feketével, barnával, zölddel elhúzott tövű vályog- és vert 

falú házak a paraszthagyományok szerint épültek, többnyire a tulajdonos gazdacsalád segítségével. 

Jókora porta tartozott hozzájuk, és végük gyakran átnyúlt a másik utcába, vagy a tűszomszéd telkével 



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 
 

 

101 

találkoztak. A város központi magjában, a Belvárosban találhatók az igazgatási, legfontosabb 

egészségügyi, számos oktatási és szociális intézmény. Ebben a városrészben, egymáshoz közel, jelentős 

részükben a Dr Rapcsák András / Szántó Kovács utak mentén helyezkednek el a legfontosabb kulturális 

intézmények is. (E kulturális intézmények és környezetének megújítását szolgálja a Tornyai János 

Kulturális Városrehabilitációs Program, egyebek mellett a 2007 – 2013-ban rendelkezésre álló 

városrehabilitációs forrásokból. E közszolgáltató funkció mellett jelentős lakó- és gazdasági / 

kereskedelmi funkciót is betölt a városrész. A Hódtó és a lakótelep külön városnegyedet alkot a 

Belvárosban, egyre erősödő kereskedelmi funkciókat is ellátva: folyamatosan itt alakul a város egyik 

gazdasági / kereskedelmi alközpontja. 

 

A Belváros, Susán és Csúcs városrészek / városnegyedek találkozási pontján van a város másik - a 

belvárosinál jelentősen kisebb – magja, a térszervező Kálvin térrel. Környezetében közszolgáltató 

funkciókat ellátó intézmények sora helyezkedik el. Susánban található a város másik lakótelepe, a 

kistóparti lakótelep. Tabán, Tarján, Csúcs, Susán városrészekben történelem során alakultak a városi 

alközpontok (templom, iskola, kereskedelmi egységek). A Belvárosi magban található néhány 

többszintes házon, illetve a lakótelepeken kívül a városra az egyszintes lakóépületek a jellemzőek. A 

város terjeszkedett, jellemzően a zöldterületek, parkok, erdők, sőt a termőföld rovására.  

 

Béketelep, Kertváros, Újváros a város újabb szerkezeti alegységei, melyek mai városképe elsősorban 

a II. világháborút követő időszaktól, főként az 1960-as évektől kezdve alakult ki. Béketelep és Újváros 

szélein jött létre a vásárhelyi „szocialista nagyipar”, Kertváros mellett a laktanya. Az 1960-as évek – 

mint a legtöbb magyar város esetében – jelentős városképi változásokat hoztak Vásárhelyen is. 

Meghatározó jellegű házak tűntek el a Belvárosban, s átalakultak az ipartelepítés helyszínei, az északi, 

illetve a dél-keleti kivezető utak mentén, a Fémipari Vállalat, a Mérleggyár vagy az Alföldi Porcelángyár 

környéke stb. Létrejöttek a lakótelepek, beépítésre került számos park, zöldfelület. A külvárosi részek 

is megváltoztak, az egyes korszakok divatjának megfelelően épültek az új lakóépületek, a sátortetős 

házak, avagy az angol típusú kétszintes épületek. 

 

Ipari területek jelenleg a város két legforgalmasabb kivezető útja mentén helyezkednek el. A dél-

keleti ipari terület az Alföldi Porcelángyár, illetve a volt CSOMIÉP területfoglalásai mentén alakult ki 

és fejlődik jelenleg is folyamatosan. Itt hozta létre a város az ipari parkot, s ezt a területet jelöli ki a 

város szerkezeti terve a hosszútávon fejleszthető ipari övezetként. A mai Béketelep lakóterület 

szélein elhelyezkedő északi ipari terület fejlődése megindult. E terület a város belterületi határán 

fekszik, lakóterületek, illetve értékes termőterületek határolják. További bővülése nem kívánatos. 
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A kishomoki lakóterületek a város speciális része, ide épültek az elmúlt rendszerben a város 

lakótelepein, kert- és zöldfelület nélkül felnövő generációinak zártkertjei, az úgynevezett hobbi telkek 

és nyaralók. A városrész a terjeszkedő városfejlődés egyik jellegzetes – és városképi szempontból 

teljesen eklektikus - területévé vált, a belső területekről kiköltöző lakosság viszonylag nagy 

alapterületű telkeken, kevéssé szigorú szabályozási környezetben kezdett építkezni. Az új-kishomoki 

rész a városfejlesztési tervek szerint a város utolsó ilyen típusú növekedésének terepe. 

 

A külterületi tanyavilágban a KSH adatai szerint 2006-ban 1284 lakás volt, melyeknek mintegy 

harmada a négy tanyaközpontban, a többiek a szórványtanyákon. Ezek a lakások általában alacsony 

komfort-fokozatúak, sok az idős, magányos, illetve az alacsony státusú lakossághoz tartozó itt élő 

ember. A tanyák egy része üres. A 2001-ben végzett népszámláláskor a négy tanyaközpontban 1176 fő, 

a szórványtanyákon 1691 fő, összesen 4084 fő, az összlakosságnak már csak 8,3 százaléka élt. A 

szociográfiai vizsgálatok szerint a vásárhelyi tanyavilág ma már jórészt a megélhetési gondokkal küzdő, 

segélyeken élő emberek lakóhelyéül szolgál. 

 

A város épített örökségének jelentős része megsemmisült a város 20. századi történelme során. A 

megmaradt értékeket, a város épített környezetét és a városkaraktert vizsgáló Műemlékvédelmi 

Koncepció 2007-ben készült, listázta az érintett épületeket, tulajdonviszonyokat, műszaki adatokat és 

a használatra vonatkozó javaslatokat: 

• a város legrégebbi műemléke a csomorkányi templomrom, a 10-11. században létrejött 

Csomorkány nevű település temploma; 

• jellegzetes vásárhelyi műemlék az árvíz-védelmi „kűfal”, melynek folyamatos karbantartása 

szükséges; 

• a műemléki épületek jelentős része a Belváros központi részében koncentrálódik, jórészt 18-19. 

századi épületek: barokk templomok, klasszicista stílusú középületek (iskola, városháza, 

kaszinó, szálloda), melyek legfontosabb értéke létezésük, a város klasszikus, városias 

városképének biztosítása; 

• műemléki védelmet élvez néhány külterületi épület, tanya: a Kopáncsi Tanyamúzeum, illetve a 

paraszti - gazdasági élet emlékei, a Magtár, a Szélmalom, a Présház, a Fazekasház; 

• a példaértékűen felújításra került a zsinagóga. 

 

A szakértők fő megállapítása, hogy az országos védettségű műemlékek mellett figyelemre méltó a 

város helyi védelem alatt álló épületállománya, épített öröksége: kiemelkedő értéket képviselnek a 
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döntően a 19-20. század fordulójáról fennmaradt téglaépületek és a száz évnél idősebb, népi építési 

örökséget képviselő tanyák.  

 

A 21. századi építészet vásárhelyi ékköve a városképbe illeszkedő, ugyanakkor valóban modern 

Emlékpont. Az épített értékek megóvásához kapcsolódó kiemelt feladat a Tornyai János Múzeum és a 

ma már műemléki védettséget élvező, Janáky István által tervezett Petőfi Sándor Művelődési Ház 

megújítása. 

 

A város a források koncentrálása érdekében egy funkcióbővítő, illetve egy szociális városrehabilitációs 

akcióterületet jelölt ki. A funkcióbővítés, a Tornyai János Kulturális Városrehabilitáció célterülete a 

Belváros, a szociális célú fejlesztés akcióterülete pedig Csúcs-Béketelep városrészben a Szabadság tér 

területe. 

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia egyik első operatív kibontása az Akcióterületi Terv (AT), a 

funkcióbővítő városrehabilitáció lépéseit ismertető dokumentum a város korszerű és vonzó kulturális 

központjának kialakítására vonatkozó beavatkozások részletes terve. A program első ütemében 

megvalósuló fejlesztések keretében a város kulturális intézményeinek, a Tornyai János Múzeumnak, az 

Alföldi Galériának a korszerűsítésére, a Dr. Rapcsák András utca, Andrássy utca és a Kosssuth tér 

keleti oldalán található közterületek rendezésére, valamint a központban található épített örökségi 

elemek, a Görögkeleti ortodox egyházközség műemlék templomának felújítására kerül sor. Az AT 

tartalmazza a Dél-Alföldi régió városrehabilitációs forrásaiból finanszírozandó programból kimaradó, 

de annak szerves részét képező projektet is: a Janáky István által tervezett Petőfi Művelődi 

Központnak az építész fiai által megálmodott megújításának részleteit.  
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3/18. táblázat: Műemléki épített értékek (forrás: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) 

Megnevezés Cím Rövid ismertetés 
Árvízvédelmi fal Hódtó körtöltés, Bocskai u., Ady 

E. u. 
Árvízvédelmi fal, épült 1879-1881 között, 3 km hosszú, tégla. 

Bethlen Gábor 
Református Gimnázium 

Szőnyi u. 2. A gimnáziumot Sándy Gyula tervezte 1897-1898-ban, szecessziós elemekkel átszőtt 
historizáló stílusban. 'L' alaprajzú épület, igényes klinkertégla burkolatú homlokzatokkal, 
eredeti állapotban megmaradt belső termekkel, ipar- és képzőművészeti részletekkel. 

Csúcsi fazekasház Rákóczi u. 101. Csúcsi fazekasház, lakóház és fazekasműhely, népi, épült a 19. század második felében; 
múzeum. 

Fekete Sas Szálloda Kossuth tér 3. Fekete Sas Szálló, eklektikus - neobarokk, 1905. Tervezte Pártos Gyula. Belsőben 
reprezentatív nagyterem színpaddal és páholysorral. 

Gimnázium Szent Antal u. 5. Gimnázium, romantikus, épült 1860 körül, emeletes, utcai homlokzata 2+4+2+4+2-tengelyes, 
udvari homlokzata kosárív-pillérsoros. 

Présház (Károlyi-
borház) 

Szent István tér 2. Volt Károlyi-borház, később szeszfőzde és kimérő, mértékhitelesítő, majd gazdasági 
felsőnépiskola, alsófokú ipari- és kereskedelmi iskola. Empire-neoreneszánsz, épült 1810 körül, 
átépítették 1892-ben óvónőképző számára, volt gimnázium, ma szakközépiskola. 

Károlyi-kúria 
(Tiszttartó ház) 

Andrássy u. 13. Károlyi-kúria, uradalmi intézőség, ma háziipari és népművészeti szövetkezet székháza. Empire, 
épült 1802-ben; timpanonos középrizalit, sávos homlokzat, ív-pillérsoros udvari tornác, L-alakú 
földszintes épület. 

Tájház Árpád u. 21. Népi lakóház és melléképületei, népi életmódtörténeti múzeum. Épült a 18. században. 
Főépület: szoba-konyha-kamra, továbbá szoba-konyha-katonaszoba stb. 

Samu-ház Mátyás u. 8. Népi lakóház, klasszicista, épült 1850 körül, tervezett funkciója a városszépítő egyesület 
székháza. 

Nagy András János kút Kálvin János tér Medencés artézi kút, neoreneszánsz. Készült 1884-ben, Zsigmondy Béla mérnök fúrása fölött. 
Görögkeleti templom Szántó Kovács János u. 9. Ortodox templom, copf, épült 1783-1807 között, görög családok számára. Egyhajós, 

síkmennyezetes, az oltárteret öttengelyes ikonosztáz zárja le. Az ikonosztáz posztbizánci, 
különösen értékes, a mobil ikonok szintén. 

Tárkány-palota Szántó Kovács János u. 13-15. Városi polgárház, sarokkupolás, emeltes, poszt-eklektikus. Iroda- és lakóház. 
Ógimnázium Kossuth tér 8. Volt ref. kollégium, ógimnázium, empire-neoempire, épült 1820-1822 között, bővítették 1882-

ben D-felé és 1897-ben Ny-felé. Emeletes, földszintje boltozott, udvari homlokzata ív-
pillérsoros tornáccal. 

Református ótemplom 
és magtár 

Kossuth tér Ref. ótemplom és magtár, barokk. A templom tornya 1714-ben, hajója 1720-1721 között épült, 
a hajó építője Helbling János budai mester volt. 1735-ben készült el a festett népi 
berendezés, papi szék, szószék és karzatmellvédek. 
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Református parókia Kálvin János tér 7. Volt ref. parókia, klasszicista, épült 1820 körül. Földszintes, kúriaszerű, utcai homlokzata 
1+4+2+1 tengelyes. Ma az Alföldi Porcelángyár tárgyaló és bemutatóháza. 

Református paplak Andrássy u. 58. A református újtemplom mellé 1833-ban Szél Sámuel református lelkész tervei szerint 
szabadon álló, klasszicista paplakot építtetett az egyház. 

Református újtemplom Kálvin János tér Ref. újtemplom, copf, épült 1793-1799 között, építette Fischer Boldizsár és Ágoston. Hat 
boltszakaszos hajó, két végén karzattal. Az északi karzat fölött tűzfigyelőerkélyes torony, 
párnatagos, laternás sisakkal. 

Római katolikus 
templom és plébánia 

Andrássy út 11. R.k. templom, barokk-neobarokk, épült 1752-1758 között, bővítették 1860-ban, Ybl Miklós 
tervei alapján, az egyhajós templom háromhajóssá alakult. Szószék és főoltár barokk, Iznám 
János 1766-1767 között készítette Szt. István és Szt. Imre szobrait. 

Serház Serház tér 2. Volt serház, serfőző kombinát és falanszter, empire, épült 1804-ben, a Károlyi család 
beruházásában. A 175 méter hosszú emeletes épület teljes egészében alápincézett. 

Szatócsház Damjanich u. 35. L-alaprajzú épületegyüttes, kétmenetes alaprajzi rendszerrel. 
Szélmalom Erzsébetitanyák 

hrsz:0231/16 
Papi-féle szélmalom, népi, építette Csanki Bálint 1856-ban. 1890-től a Papi családé. Üzemelt 
1942-ig. Kétpárköves, 4-50/óra párkő teljesítményű. Múzeum. 

Tanyamúzeum és 
széldaráló 

Gorzsa tanya 
hrsz: 327 

Tanyamúzeum és aprószélmalom, lakóház, szoba-konyha-kamra, szobában búboskemence. 
Melléképületei: tehén- és lóistálló, hombár, kukoricagóré, sertés- és baromfiólak, gémeskút, 
kocsiszín és nyári istálló. 

Templomrom hrsz:421 Templomrom, román-gót, épült a 13-14. sz.-ban, félköríves apszisú téglatemplom, nyugati 
irányban támpilléres bővítéssel. 

Úri kaszinó Zrínyi Miklós u. 1. A Sándy Gyula által tervezett, L-alaprajzú, zárt utcai homlokzatú, egyszintes épület 
főhomlokzatán szecessziós növényi motívumok, magyaros népies faragott fa és geometrikus 
tégladíszek, valamint keleti elemek (szamárhátíves oromzat) alkotnak sajátos, harmonikus 
egységet. Belsejében gótizáló boltozású nagyterem. 

Városháza Kossuth Lajos tér 1. Ybl Lajos tervei alapján 1892-1893 között épült historizáló (neoreneszánsz) és eklektikus 
stílusban. A Hódmezővásárhely főterén álló városháza kétszintes, belső udvart közrefogó 
épület. Neoreneszánsz elemekkel díszített főhomlokzatához az épület síkjából előreugró 
négyzetes, karcsú torony csatlakozik, melyen a város címere, toronyóra és díszes sisak látható. 
A belső tér kialakítása nagyrészt megőrizte az építés korabeli állapotot. Figyelemre méltóak a 
főlépcsőház, a díszterem, az épületben található számos műalkotás, festett üvegablak és 
eredeti bútorzat. 

Zsinagóga Szeremlei u. 3. Zsinagóga (és volt iskola), romantikus-szecessziós, épült 1852-1857 között. Tervezte Busch 
Miklós szentesi építész. 1906-ban Müller Miksa tervei szerint építették át. Orgona 1897-ből. 
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3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY  
 

Az élőlény –így az ember is- és környezete szoros kölcsönhatásban áll egymással. Lényegében 

megállapítható az a tény, hogy minden környezeti elem szennyezettsége hatással van az emberi 

szervezet egészségére.  

 

Csongrád megye, ezen belül Hódmezővásárhely lakosságának egészségi állapota kisebb eltérésekkel az 

országos helyzetet tükrözi. A megyei kistérségi lebontású adatok alapján Hódmezővásárhelyi kistérség 

egyetlen megbetegedési vagy halálozási mutatója alapján sem tölt be vezető helyet. A megbetegedési 

mutatók az országos átlagnál rosszabbak a cukorbetegség, a magasvérnyomás, az ischaemiás 

szívbetegség, az asthma bronchiale, a hörgőrákos és a pszichiátriai megbetegedésekben. A haláloki 

szerkezet évek óta azonos, az észlelt kisebb változásokból messzemenő következtetéseket nem lehet 

levonni, összességében a keringési rendszer és a daganatos megbetegedés dominanciája továbbra is 

jellemző. A területen magas a dohányosok, az alkoholfüggők és az elhízottak száma. A születéskor 

várható élettartam kissé növekszik, a népesség kormegoszlása öregedő populációt mutat. A szülőkorú 

nők viszonylag nagyobb száma ellenére a születések száma stagnál, a megye népessége a hazai és az 

európai mutatókhoz hasonlóan folyamatosan csökken. 

 

A 0 és 64 éves férfiaknál a vezető halálokok a keringési rendszer betegségei, a daganatok, a külső 

okok, sérülések és mérgezések okozta halálozás. A 0 és 64 éves nőknél a vezető halálokok a daganatok, 

a keringési rendszer betegségei, a külső okok és az emésztőrendszeri megbetegedések okozta 

halálozás. A férfiaknál leggyakrabban előforduló betegségek a magasvérnyomás, ischaemiás 

szívbetegségek, spondylopathiák és a cukorbetegség. Nőknél a magasvérnyomás, spondylopathiák, az 

ischaemiás szívbetegségek, csontsűrűség betegségei és a cukorbetegség. 

 

A lakosság egészségi állapotát a születéskor és a további életkorokban várható átlagos élettartam 

hosszát alapvetően befolyásolja a lakosság életmódja, életvitele. Egyes betegségcsoportokban a 

betegségek kialakulásában az életmódnak, az ehhez kötődő kockázati tényezőknek meghatározó 

jelentősége van mind a halálozásban, mind a népességet érintő egészségkárosodásban. A rizikótényezők 

közül kiemelkedő szerepe van a dohányzásnak a rosszindulatú daganatok, szívkoszorúér betegségek, 

tüdőbetegségek érelmeszesedés kialakulásának körében.  

A dohányzás a legjelentősebb népegészségügyi súlyú életmódi tényező, ez okozza a legtöbb 

megbetegedést, halálesetet, az összes elkerülhető kockázati tényező közül. Az életmódi tényezők 

közül nincs még egy, amely önmagában ilyen nagy hatással lenne a halálozás és megbetegedés 
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alakulására. A népegészségügyi programok hosszú távú eredményessége elsősorban azon múlik, hogy 

ezt a kockázati tényezőt mennyire tudja visszaszorítani. Az összes daganat 25-30%-ának 

kialakulásában a dohányzás kóroki tényezőként szerepel. A dohányzó egyénekben háromszor nagyobb 

valószínűséggel fejlődik ki a daganat, mint a nem dohányzó személyekben. A dohányzás a férfiak 

születéskor várható élettartamát 7,5 az alkohol 3 évvel rövidíti meg.  

 

Ugyancsak kiemelkedő szerepe van az alkoholfogyasztásnak az idült májbetegségek, balesetek, 

öngyilkosság, mentális viselkedés zavarok kialakulásában. A magyar lakosság halálozása szempontjából 

kritikus 35-64 éves férfinépesség körében a dohányzásnak a halálozásban 35-%-ban, az 

alkoholfogyasztásnak 27%-ban van szerepe.  

 

A dohányzás és az alkoholizmus után az elhízás a harmadik legfontosabb, elkerülhető betegséghez és 

halálhoz vezető ok, amely az elmúlt évtizedekben egyre meredekebben emelkedő tendenciát mutat a 

fejlett országokban. Az elhízás nemcsak a mozgásszervi szív- és érrendszeri betegségek, hanem 

bizonyos rákféleségek keletkezésének valószínűségét is növeli. Az elhízás, a mozgásszegény életmód, a 

dohányzás az alkoholfogyasztás együttes jelenléte növeli a kockázatát a vezető halálokok 

valamelyikének vagy halmozott kialakulásának. 

 

Hódmezővásárhelyen, ahol a lakosság egészségi állapota országos összehasonlításban átlagosnak 

mondható, az ellátórendszer – elsősorban a járóbeteg ellátás - minőségi fejlesztése mellett az egyik 

legfontosabb feladat a prevenció (mint ahogy az ÁNTSZ jelentések kiemelik, a halálokokat provokáló 

kockázatok jelentős részét el lehet hárítani megfelelő prevencióval). A város egészségügyi 

szakemberei kidolgozták a helyi népegészségügyi és prevenciós programot, az Egészséges Vásárhely 

Programot, melynek lényege a prevenció – életmódváltás és egészségmegőrzés megvalósítása 

• egészségügyi ellátórendszer minden szintjének rendszerébe illesztve (lakossági szűrések); 

• óvoda / iskola-rendszerhez kapcsolódva, szervezett oktatásban résztvevő gyermekek és fiatal 

felnőttek számára (egészségmonitorozás, felvilágosítás, szűrések, egészségnevelés, állandó és 

kampányszerű programok); 

• aktív korúak számára: nőknek / férfiaknak és kiemelten a közintézményekben dolgozók körében 

(egészségmonitorozás, szűrések, életmód-váltási programok – pl. dohányzásellenes akciók, 

állandó és kampányszerű programok); 

• a teljes lakosság és kiemelten a nyugdíjasok számára a civil kezdeményezésekhez kapcsolódva 

(szűrés, felvilágosítás, kampányszerű programok). 
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Országosan az elmúlt tíz év alatt az asztmás és allergiás megbetegedések száma folyamatosan 

növekszik. A regisztrált szénanáthás betegek száma 10-szer magasabb, mint tíz évvel ezelőtt. Az 

újonnan regisztrált asztmás betegek megbetegedésének 64%-a valamilyen allergiás eredetű okra 

vezethető vissza.  

 

3/19. táblázat: az egyes allergén növények virágzási ideje (Forrás: ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának 
tájékozatója) 

Magyar név Latin név Allergenitás 
Virágzás - Pollenszórás 

febr. 
már

c 
ápr. máj. júni.  júli. aug. 

szep
t 

okt. 

bálványfa Ailantus *     ||||||     
bodza Sambucus **    ||| |||||| ||    
bükk Fagus *   | |||||      
ciprusfélék Cupressaceae **  |||||| |||||| |||||| ||||     
csalánfélék Urticaceae **     |||||| |||||| |||||| |||||| ||||| 
Dió Juglans *   | ||||      
éger Almus *** |||||| |||||| |||||| ||      
eperfa Morus *   | |||||| ||     
ernyősök Umbelliferae *    |||||| |||||| |||||| ||||||   
fenyőfélék Pinaceae *  |||||| |||||| |||||| |||||| |||||| |||   
fészkesek Compositae ***    |||||| |||||| ||||| |||||| ||  
füvek Poaceae ****   ||| |||||| |||||| |||||| ||||| |||||  
fűz Salix ***  |||| |||||| |||||| |||||     
gyertyán Carpinus **   ||||| |||||      
hárs Tilia **   |||||       
juhar Acer **  |||||| ||||||       
kender Cannabis *     | |||||| |||||| |||  
kőris Fraximus ***  ||| |||||| |||      
libatopfélék Chenopodiacea ***     |||||| |||||| |||||| |||||| | 
lórom, sóska Rumex ***    |||||| |||||| |||||| ||   
mogyoró Corylus *** |||||| |||||| |||       
nyár Populus **  |||||| ||||||       
nyír Betula ***  || |||||| ||||||      
olajfafélék Oleaceae **    ||||      
ostorfa Celtis *   || |||      
parlagfű Ambrosia ****      |||| |||||| |||||| ||| 
pillangósok Fabaceae **    |||||| |||||| |||||| ||   
platán Platanus ***   |||||| |||||| |||||     
sások Cyperaceae *    |||| ||||     
gesztenye Castanea *     |||||| ||||    
szil Ulmus *  |||||| |       
tiszafa Taxus ** ||||| |||||| |||||| |||||| ||||     
tölgy Quercus ***   |||| ||||||      
útifű Plantago ***    ||| |||||| |||||| |||||| |||  
üröm Artemisia ****       |||||| |||||| ||| 
vadgesztenye Aesculus **    ||||||      

****  -  nagyon gyakori allergén, igen sokan szenvednek tőle;  ***  -  gyakori allergén; **  -  nem gyakori 
allergén, keveseket betegít meg 
*  -  panaszokat nem okoz illetve allergenitásáról nincsenek adatok 
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Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata által monitorozott toxinok pollenszórása 
 (Forrás: ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának tájékozatója) 

 

 
A külső és belsőtéri biológiai légszennyezők, elsősorban a rendkívül allergén parlagfű pollen, 

országszerte magas koncentrációját is fontos kockázati tényezőnek kell tekinteni. A parlagfű és 

allergén gyomnövények visszaszorításának szabályait a 13/2004. (03.08.) Kgy. rendelet tartalmazza.  

 

A zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényszerű növényvédelmi munkálatok 

elvégzéséről, valamint a gyom- és allergiát okozó növények, különösen a virágzó parlagfű mentesítéséről 

a tulajdonosok, kezelők, használók, bérlők kötelesek gondoskodni. A parlagfű irtásáról folyamatosan, 

legkésőbb virágzás előtt, az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. A területen található 

allergén, lágyszárú növények gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, kémiai, agrotechnikai), 

illetve engedélyezett készítmények (herbicidek) felhasználásával kell elvégezni. A parlagfű vegyszeres 

gyomirtása tekintetében az illetékes hatóság (Csongrád Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi 

Állomás) szakvéleménye az irányadó. A kezelendő zöldterületen a növényvédő-szeres munka 

megkezdése előtt szembetűnő helyen, kellő számú, jól látható „Vigyázat! Növényvédő-szerrel kezelt 

terület! Idegeneknek belépni tilos!” feliratú táblát kell elhelyezni, amelyeket a növényvédő-szer előírt, 

élelmezés-egészségügyi várakozási idő letelte után szabad eltávolítani. Közterületen – az előzőekben 

rögzítettek helyett - a fenntartó által végzett növényvédelmi tevékenységekről kötelező közérdekű 

tájékoztatást kell közzétenni a helyi médiában, illetve megbízott szervezet útján. A jegyző 

növényvédelmi bírságot szabhat ki azzal szemben, aki belterületen, a vegyszeres növényvédelmi 

munkavégzést akadályozza.  
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3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 
 
3.4.1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

3.4.1.1. Keletkező nem veszélyes hulladék típusok és mennyiségei  

Települési szilárd hulladékok 

A települési szilárd hulladék gyűjtését és elhelyezését a településen és környékén az ASA 

Köztisztasági Kft. végzi. Az összegyűjtött TSZH az ASA Köztisztasági Kft. saját tulajdonában lévő, 

Hódmezővásárhely külterületén elhelyezkedő szigetelt kivitelű hulladéklerakóban (hrsz: 01957/1) kerül 

lerakással történő ártalmatlanításra. Az A.S.A. Köztisztasági Kft. hulladéklerakó telepére 

közszolgáltatás keretében Hódmezővásárhely mellett további hat településről (Csanytelek, Mindszent, 

Mártély, Földeák, Békéssámson, Nagyér) szállít hulladékot. A cég a lakosság részére DIN szabványos, 

kék színű hulladékgyűjtő szabványedényzeteket biztosít több méretben. A hulladéklerakó telepre 

beszállított hulladék mérése 20 kg-os pontosságú elektromos hitelesített hídmérlegen történik. A 

hulladék nyilvántartása és elszámolása tömegalapú. A hulladékok szállítása és gyűjtése korszerű, 

öntömörítős, zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító célgépeken, valamint görgős és láncos 

konténerszállító gépjárművekkel történik. 

3/20. táblázat: lakosságtól begyűjtött hulladékok mennyisége és fajtája a településen (tonna, forrás: 

A.S.A. Köztisztasági Kft.) 

Időszak Települési szilárd Szelektív papír Szelektív műanyag Szelektív üveg 

2007. év 9 309 194 77 146 

2008.év 8 216 263 101 91 

2009.év 7 001 191 63 73 

2010.év 9 590 102,73 9,38 40,3 

 

A települési szilárdhulladék kezelés mennyiségi adatai 2011. évben (forrás: A.S.A Köztisztasági Kft.): 

Lakossági:    9 909,1 tonna 

Közületi:    2 477,3 tonna 

Lomtalanítás:    242,1 tonna 

Összesen:   12 628,5 tonna 

A város területén a családi házas övezetben heti 1, a magasházas övezetben heti 2 alkalommal történik 

a hulladék begyűjtése. A rendszeres hulladékszállítás mellett az Önkormányzati egyeztetést követően 

évi 2 alkalommal tart lomtalanítást az A.S.A. Köztisztasági Kft., melynek során a háztartások 

kihelyezhetik az ingatlanuk elé a gyűjtőedény méretét meghaladó hulladékot (berendezési tárgyak, lom 

hulladék). A lomtalanítás a rendszeres hulladékszállítással egy időben történik.  



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 
 

 

111 

2007. év eleje óta a hulladéklerakó telepen 2 db, egyenként 150 kW teljesítményű gázüzemű, soros, 

hathengeres, 4 ütemű, elektromos gyújtással ellátott, OTTO-rendszerű gázmotor üzemel, mellyel a 

hulladéktestből a gázkutak és gázgyűjtő vezetékek segítségével kiszivattyúzott depóniagázból, villamos 

energia állíthat elő. Így a depóniagáz zárt rendszerben történő hasznosításával a környezet terhelése 

minimális szinten tartható. Az előállított villamosenergia jelenleg 400 háztartás éves villamosenergia-

igényét elégíti ki. 

 

A hulladékbetöltés a depónia kapacitásának optimális kihasználásával, a tömörítés szeletekben történő 

deponálással, álcázó töltések védelme mellett rendszeres földtakarással történik. A deponálási 

tevékenység, a hulladék bomlása és tömörítése során képződő csurgalékvíz kavicsszivárgó rétegben 

gyűlik össze. Az aljzat mélyvonalán elhelyezett dréncsövek vezetik a keletkező csurgalékvizeket a 

csurgalékvíz aknákba, a főgyűjtőbe, majd a csurgalékvíz gyűjtőmedencébe. A medencébe való 

bevezetés gravitációsan történik. A medencéből a csurgalékvíz átemelőn és locsolóhálózaton keresztül 

a művelés alatt álló területre permetezik vissza. Az 1995-ben épült 1200 m3 térfogatú medence 

csurgalékvízzel érintkező felülete 2,5 mm vastag HDPE bütykös lemezzel szigetelt, míg a 2007-ben 

épült vésztározó medence szigetelési rétegrendje geofizikai monitoring rendszert is tartalmaz. A 

hulladéklerakó felszín alatti vizeinek monitoringját 5 db 10-12 m talpmélységű figyelőkút biztosítja. A 

kutak vízjogi engedéllyel létesültek és üzemelnek. A talajvízminták elemzése az előírásoknak 

megfelelően történik. A talajvízfigyelő kutak felülvizsgálata bizonyítja, hogy a depónia szigetelése 

megfelelő, talaj, illetve talajvízszennyezés nem mutatható ki! 

A saját gyűjtési körzeten kívül a hulladéklerakó telepre más közszolgáltatók is szállítanak be települési 

hulladékot ártalmatlanítás céljából. A hulladéklerakó ellátási körzete jelenleg közel 200 000 fő. 

Az A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági KFT telephelyén 2006. évben üzemcsarnokot épített a 

szelektíven gyűjtött papír és műanyaghulladék átválogatására és bálázására. A szállító járművek a 

bálázó csarnok előtt lévő betonozott felületre ürítik a szelektíven gyűjtött hulladékot. Erről a 

felületről a fedett, oldalfalakkal ellátott csarnokba tolják a hulladékot targonca segítségével. A 

hulladékot ezt követően kézi erővel egy olyan szállító szalagra rakják, amely a bálázó gép garatjába 

továbbítja azt. A kézi erővel történő felrakás biztosítja azt, hogy az esetleg bekerülő idegen 

anyagokat el tudják távolítani a hulladékból. A bálázó gép hidraulikus prés segítségével 

1100x700x1200mm-es bálákat készít, megfelelően kötözve. A bálákat kiszállításig betonozott felületen 

tárolják. A kiválogatott nem hasznosítható hulladékot összegyűjtik és a kommunális hulladéklerakóra 

szállítják. A bálákat a hulladékhasznosító cégek felé értékesítik. 
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Hódmezővásárhelyen 2003-ban került bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtés. A város 63 pontján, 

közterületeken alakítottak ki 4 frakciós (papír, műanyag, üveg, fém) gyűjtőszigeteket lakossági 

szelektív hulladékgyűjtés céljából. A gyűjtőszigetek jellemzően nagyobb forgalmú közterek, áruházak, 

intézmények közelében helyezkedtek el. A tapasztaltak alapján az .A.S.A. Köztisztasági Kft. a családi 

házas övezetben 2008 őszén bevezette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Az új rendszerrel 

együtt az övezetben lévő gyűjtőszigetek megszűntek, átkerültek a magasházas övezetekbe. A házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtés lényege: 12 000 háztartásból havonta egy alkalommal kerülnek 

begyűjtésre a lakosságnak erre a célra kiosztott zsákok. A „CSAK PAPÍR ÉS MŰANYAG” feliratú 

műanyag zsákokban a háztartásban keletkező újságpapír, lapra hajtogatott karton, PET palack, 

műanyag bevásárló táska, fólia együttesen helyezhető el. Ha a háztartásban havonta keletkező ilyen 

jellegű hulladék meghaladja a zsák mennyiségét, úgy a többlethulladék bármilyen átlátszó zsákban, 

illetve kötegelve kihelyezhető. A szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 12 447 db volt 

2010-ben.  

 

2009. évtől az .A.S.A. csatlakozott az Öko-pannon koordináló rendszeréhez. Mint Hódmezővásárhely 

települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatója kötelezően vállalta, hogy az éves szerződött 

hulladékmennyiséget begyűjti, viseli a begyűjtés és előkezelés gazdasági terheit. A koordináló 

szervezet vállalta, hogy biztosítja a begyűjtött mennyiség hasznosítóhoz történő eljuttatását, a 

hasznosítóhoz eljuttatott mennyiség függvényében térítési díjat fizet a házhoz menő szelektív gyűjtés 

többletköltségeinek finanszírozására, és tájékoztató és népszerűsítő kampányokat folytat a lakosság 

körében. 

 

Települési folyékony hulladék és szennyvíziszap 

A városi szennyvíztisztító telep bejárata mellett zárt szippantott szennyvíz fogadó és előkezelő 

műtárgy épült, 200 m3/d kapacitásra. A tengelyen beszállított települési folyékony hulladék, egy a gépi 

tisztítású rácson, átfolyás mérőn keresztül a zárt előlevegőztető medencébe jut. A szippantott 

szennyvíz mennyiségét regisztrálják, a minőségét beépített automata műszerekkel ellenőrzik. Ha az 

ürítésre szánt szippantott szennyvíz minőségileg kifogásolható, a szennyvíztelepre nem kerülhet. A 24 

órán keresztül előlevegőztetett szippantott szennyvíz, szivattyús átemeléssel a biológiai 

tisztítóműtárgy első levegőztető medencéjébe kerül. 

 

A városi szennyvíztisztító telepen keletkező fölösiszap és uszadék először a kör alaprajzú, folyamatos 

üzemű, pálcás sűrítőbe kerül. A sűrítő zsompjában kiülepedő iszapot csavarszivattyú juttatja az aerob 
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termofil iszapfertőtlenítő rendszerbe. A sűrítő csurgalékvize a biológiai tisztítás folyamatába kerül 

vissza. 

 

Az iszap a hő visszanyerés érdekében az iszap-iszap rendszerű hőcserélőre kerül, ezt követően az 

AEROTHERM reaktorba, ahol keverés és légbevitel segítségével végrehajtódik a termofil aerob 

stabilizáció. E hőtermelő folyamat során a reaktorban az iszap hőmérséklete ráfűtés segítségével 

meghaladja a 60 oC -ot. Megközelítőleg 1 órás tartózkodási idő után a hidralizálódott, fertőtlenített, 

majd az újabb iszap-iszap rendszerű hő cserélést követően a rothasztóba kerül. A rothasztóban az 

iszap szervesanyag tartalma anaerob úton, a mezofil hőmérsékleti tartományban lebomlik. A 

metántermelő mikroorganizmusok tevékenysége során biogáz fejlődik, melynek 60-65%-a metán. A 

rothasztás befejeződésével stabilizált, nem rothadó-képes iszapot lehet nyerni. A rothasztott iszap 

egy tárolótartályba kerül, amely egy keverővel ellátott, nyitott, kör alaprajzú vasbeton medence. A 

tárolt iszap folyékony állapotában elszállítható, vagy vízteleníthető. Az iszap víztelenítését szakaszos 

üzemű víztelenítő centrifuga látja el, kondicionálása polielektrolit oldattal történik, amelyet egy 

folyamatos polielektrolit oldó-és adagolórendszer állít elő. A víztelenített kb. 30% szárazanyag 

tartalmú iszapot konténerben tárolják, majd a hulladéklerakó telepen kialakított komposztáló telepre 

szállítják.  

 

A képződő biogáz a rothasztó gázdómjából a gáztartályba kerül. Az iszaprendszer felfűtése biogáz 

kazán segítségével történik, ha nincs elegendő biogáz, akkor a földgázkazán kiegészítő fűtést biztosít. 

Ha a keletkező biogáz mennyiség a kazánban nem kerül felhasználásra, akkor a fölös biogázból 

gázmotor segítségével elektromos energia előállítása történik. 

 

Inert hulladékok 

A hulladéklerakóra csak hasznosítási céllal- útépítés, hulladék takarás, szorító töltés építés- vesznek 

át építési hulladékot. Ezzel a hulladékkal váltják ki a technológiailag szükséges primer építőanyagot és 

földet. Egyéb mechanikai kezelést a törmeléken nem hajtanak végre. 

 

A hulladéklerakó ellátási körzete jelenleg közel 200 000 fő. A hulladéklerakó telepre a 
hódmezővásárhelyi, szentesi, makói és orosházi térség településeiről kerül hulladék beszállításra.  
 
3/21. táblázat: kezelésre átvett hulladékok (forrás:A.S.A Köztisztasági Kft.) 

Beszállított hulladék  2010. (tonna)  2009. (tonna)  2008. (tonna)  
Háztartási  36 646 20 975 19 253 

Ipari  34 199 27 276 33 841 
Törmelék  10 270 12 028 23 774 

Lerakásra kerülő hulladék összesen 81 115 60 279 76 868 
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Ipari, termelői eredetű hulladékok  

A településen az összes keletkezett hulladékok mennyiségének alakulását a 3/21. táblázat mutatja be 

összefoglalóan. 

3/22. táblázat: összes keletkezett hulladékok mennyiségének alakulása (kg/év, forrás: 

Vidékfejlesztési Minisztérium) 

Év Veszélyes (kg) Nem veszélyes (kg) Összesen (kg) 

2004 6 344 801 13 225 848 19 570 649 

2005 1 715 536 19 053 571 20 769 107 

2006 2 490 871 34 169 352 36 660 223 

2007 1 890 187 18 890 962 20 781 149 

2008 1 299 394 24 332 619 25 632 013 

2009 1 446 586 22 231 644 23 678 230 

2010 1 386 123 30 532 031 31 918 154 

Végösszeg 16 573 498 162 436 027 179 009 525 

A 2004-2010. év között 179 009 tonna mennyiségű hulladékot keletkezett összesen a településen.  

5. diagram: összes keletkezett hulladékok mennyiségének alakulása 

 

Az összesen keletkezett hulladékok hulladékfőcsoportok szerinti ismertetését, a 2009. és 2010. évre 

vonatkozóan, a 10. melléklet tartalmazza.  

3/23. táblázat: az első hat legnagyobb hulladékképződést adó szervezet adata 2010. év (forrás: 

Vidékfejlesztési Minisztérium) 

Rangsor Adatszolgáltató ügyfél Hulladékmennyiség 
(kg) 

1 Villeroy & Boch Magyarország Kft. - Hódmezővásárhelyi 7 376 009 
2 Atev Zrt. - ATEV Rt 5 947 940 
3 Schmidtgép 2002 KFT. - Betonkeverő telephely 3 260 740 

4 Süd-Bau Épitési-Kereskedelmi Kft - Veszélyes hulladék tároló 3 143 160 

5 Zsigmondy Béla Zrt. - Szennyvíztisztító Telep 2 541 390 
6 Méhfész Bt. - VASTELEP 1 722 340 
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A 2004. évben még a megyében a második legnagyobb hulladéktermelők a hódmezővásárhelyi 

kerámiaipari cégek (összesen 7 000 t) voltak. A 2004. év óta eltelt időszakban a hulladéktermelő 

szervezetek termelési adatai, a termelési struktúrák megváltoztak, a kerámiaipari cégek 

hulladéktermelése jelentősen lecsökkent (1 754 tonna/2009.év). A legnagyobb hulladéktermelő 

szervezeti jelenleg a településen Villeroy & Boch Magyarország Kft (7 376 tonna/2010.év). Jelentős 

mennyiségű vágóhídi, illetve állati hulladék keletkezik az élelmiszeripari üzemekben és állattartó 

telepeken a településen, és a megyében. Kezelésük, ártalmatlanításuk az ATEV hódmezővásárhelyi 

üzemében történik. A legnagyobb hulladéktermelő szervezet adatait a keletkező hulladék 

mennyiségekkel a 2010. évre vonatkozóan a 11. melléklet tartalmazza.  

 

3.4.1.3. Kiemelt hulladékáramba tartozó hulladékok típusai és adatai  

A 94/2002. (V.5) Korm. rendelet a csomagolási hulladékokkal kapcsolatos részletes szabályozással 

foglalkozik. Csomagolás alatt érthető a termék, áru befogadása, megóvása, kezelése, szállítása, 

értékesítése érdekében felhasznált csomagolóanyag.  

 

Szelektív hulladék mennyisége 2010. évben: 

A gyűjtőszigetekről begyűjtött szelektív hulladék döntő többsége szennyezettsége miatt lerakásra 

került (73 %-a) A házhoz menő gyűjtőjáratnál a hasznosíthatóság aránya pont fordított. A zsákos 

szelektív hulladék nagyobb része hasznosításra került (63 %).  

3/24. táblázat: szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége (2010.év, forrás: A.S.A. Köztisztasági Kft.) 

Gyűjtés helye 

Hulladék fajtája 

Műanyag 
(tonna) 

Papír 
(tonna) 

Üveg 
(tonna) 

Kommunális 
hulladék 
(tonna) Összesen (tonna) 

Gyűjtőszigetről gyűjtött 2,3 80,42 40,3 335,9 458,92 
Házhoz menő 
gyűjtőjárattal gyűjtött 7,08 22,31 0 17,6 46,99 
Összesen 9,38 102,73 40,3 353,5 505,91 
 

Az alábbi táblázat a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten begyűjtött hulladékok mennyiségét 

mutatja a 2009. évben. 

3/25. táblázat: A települési szilárd hulladéktól elkülönítetten begyűjtött hulladékok mennyisége (2009. 

év, forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium) 

Hulladékkód - megnevezés Összesen (kg) 

200140 - Fémek 1 115 294 

200101 - Papír és karton 628 374 

170405 - Vas és acél 112 697 
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Hulladékkód - megnevezés Összesen (kg) 

160601 - Ólomakkumulátorok 51 590 

150102 - Műanyag csomagolási hulladékok 27 606 

150107 - Üveg csomagolási hulladékok 23 390 

170402 - Alumínium 19 199 

150105 - Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 17 698 

160104 - Termékként tovább nem használható járművek 15 420 

180202 - Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 

10 378 

120103 - Nemvas fém reszelék és esztergaforgács 8 541 

170401 - Vörösréz, bronz, sárgaréz 4 395 

150101 - Papír és karton csomagolási hulladékok 1 720 

150104 - Fém csomagolási hulladékok 1 113 

160106 - Termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem 
folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket 

272 

 

Biológiailag lebomló, komposztálható hulladékok kezelése 

Az A.S.A. Köztisztasági KFT a telephelyén betonozott felületet alakított ki a térségben keletkező 

jelenleg mintegy 3500 tonna kommunális eredetű szennyvíziszap hasznosítására. A hasznosítás 

komposztálással történik. Az alkalmazott eljárás összhangban van a kommunális hulladéklerakóra 

elhelyezhető szerves anyag mennyiségének csökkentésére vonatkozó előírásoknak. A hasznosítási 

eljárás során keletkező komposzt az eddigi referencia adatok alapján mezőgazdasági területek 

tápanyag-utánpótlására alkalmas. Tekintettel a komposzt összetételére a műtrágyával szemben 

környezet és talajkímélő tápanyag-utánpótlásra alkalmas. A nyílt téri irányított komposztálás során a 

biológiailag bomló szervesanyag-tartalmú hulladékok, illetve szennyvíziszap komposztálható. Ugyanazon 

tér szolgál az előkezelésre, a komposztálásra és az utókezelésre, ennek megfelelően lett kialakítva a 

komposztálási folyamat is. A feldolgozásra kerülő szennyvíziszap és zöldhulladék döntő többsége 

Hódmezővásárhely területéről kerül beszállításra. A 2009. évben 1 277 tonna települési 

szennyvíziszapot és 1 810 zöldhulladékot vettek át a telepen komposztálás céljából. A 2010. évben 

1 854 tonna zöldhulladék került a hulladéklerakó komposztálójára. Nincs szervezett zöldhulladék 

begyűjtés, zöldhulladékot a Maroslelei úti hulladékkezelőbe lehet beszállítani.  

 
3/26. táblázat: komposztálás céljából átvett hulladékok mennyisége (forrás: A.S.A. Köztisztasági Kft.): 

 Települési 
szennyvíziszap (tonna) 

Zöldhulladék 
(tonna) 

Összesen (tonna) 

2009.01.01.-2009.12.31. 1 277 1 810 3 087 
2010.01.01.-2010.12.31. 807 1 854 2 661 

A végtermék, azaz a kész komposzt mennyisége a kiinduló anyagmennyiséghez képest térfogatban 20-

25 %-kal, tömegben 15-20 %-kal kevesebb a komposztálás során eltávozó víz, CO2, manipulálási 

veszteség és tömörödés miatt.   
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3.4.2. ZAJTERHELÉS 

 
A zajvédelem helyi szabályaival a 22/1993. évi (10.11.) Kgy. sz. rendelet foglalkozik. A 

zajvédelemmel kapcsolatos intézkedések során az alábbi jogszabályokat szükséges figyelembe venni: 

• 284/2007. (X.29.) Korm, rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

• 93/2007. (XII.18.) KvVM-EüM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

• 23/2011 (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

Bármilyen létesítményt üzemeltetni, vagy tevékenységet folytatni csak úgy szabad, hogy a létesítmény 

környezetében, illetve a tevékenység hatókörében keletkező zaj ne haladja meg a veszélyes mértéket. 

 

Veszélyes mértékűnek minősül minden olyan zajhatás, amely 

a) a határértéket, illetve a környezetvédelmi hatóság által megállapított egyedi határértéket 

meghaladja; 

b) jellegéből adódóan határértéket nem lehet előírni, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan az 

emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja. 

 

A településen a zaj- és rezgésterhelést okozó források három fő csoportba sorolhatók, a 

közlekedésből, az ipari tevékenységből, és egyéb szolgáltatásokból (pl: szabadtéri rendezvények) 

származó zajterhelések. A lakosság legszélesebb rétegét érintő zajforrás a közlekedésből származik, 

melynek mértéke napszakonként és szezonálisan is változó. 

A település jelentős hányadán közel azonos beépítési módok található. A főközlekedési utak (a település 

főútjai) mentén, a városközpontban tömör, városias beépítésű területek, míg a főutaktól távolabb, a 

város külső részein laza, városias és családi házas beépítésű területek vannak. 

A Mártélyi üdülőterületen szintén a laza beépítés a domináns. Az üdülőterület a nyugodt pihenés 

érdekében a jelentős zajkibocsátású forrásoktól távolabb létesült, ill. alakult ki. Mindezek a jellemzők 

alapvetően meghatározzák a városrészek közötti kapcsolatok jellegét, a felmerülő közlekedési igények 

irányát, a forgalom időbeli lefolyását. 
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A központi belterület szempontjából már városhatárt átlépő forgalomnak számítanak a közigazgatási 

területen belül eső, ám a központi várostesttől nagyobb távolságra található településrészek (Kútvölgy, 

Erzsébet, Szikáncs, Batida) és tanyák. 

A város döntően sugaras közúthálózatának kialakulását jelentős mértékben a település országon belüli, a 

környező településekhez viszonyított helyzete és az ipari tevékenységre alkalmas területek 

elhelyezkedése befolyásolta. Valamennyi főút esetében jellemző, hogy a lakott területeken belül 

nappal a helyi, az átmenő és célforgalom együttes hatásaként jelentős számú gépjármű közlekedik, 

éjjel a csekély helyi forgalom mellett az átmenő forgalom dominál. 
 

Az ATI-KTVF a 2010. évben helyszíni zajvizsgálatokat végzett a településen. A mérési pontok a 

következők voltak: 

 

• Kálvin tér 2. (H1) 

• Hódtó u. 9. (H2) 

• Holló u. 11. (H3) 

 

A minták száma 3x24 óra, a vizsgált komponens a közlekedési zajterhelés volt. A közlekedésből eredő 

zaj terhelési határértékeit nézve a H1 és H2 mintavételi pontokra Lth=65/55 dB(A) –nappal/éjjel, a 

H3 mintavételi pontra Lth=60/50 dB(A) –nappal/éjjel határértékek vonatkoznak.  

 

3/27. táblázat: közlekedési eredetű zajmérési eredmények összehasonlítása a határértékekkel 

(forrás: ATI-KTVF) 

Mérési pont Mértékadó A-hangnyomásszint LAMkö 

(dB) 

Zajterhelési határértékek Lth (dB) 

nappal éjjel nappal éjjel 

H1 65,9 60,9 65 55 

H2 64,3 55,9 65 55 

H3 60,9 51,3 60 50 

 

A mért zajterhelési értékeket a határértékekkel összevetve megállapítható, hogy a város 

zajterheltségét csökkenteni szükséges, hiszen mindhárom helyszínen határérték feletti zajterhelést 

mértek. 
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I. Kálvin tér 

A tér tranzitforgalmat (Szeged-Békéscsaba irány) is lebonyolító útszakasz része. Az áthaladó 

nehézgépjárművek aránya az éjszakai időszakban sem csökken le drasztikusan, emiatt azok zajterhelő 

járuléka is megmarad. (Ez igaz a 47. sz. főút teljes belvárosi szakasza mentén.). A megoldás a 

tranzitforgalmat elvezető elkerülő út megépítése lehet. 

 

II. Hódtó utca 

A Hódtó utca tranzitforgalmat (Szeged-Makó irány) is lebonyolító útszakasz része volt korábban. Az 

elkerülő út megépülésével ezen útszakasz mentén lévő lakóterület zajterhelése biztosan javult. Ezt 

mutatja, hogy az éjszakai időszakban a nehézgépjármű forgalom jelentős mértékben csökken. Azonban, 

a védendő homlokzatok viszonylagos közelsége miatt a kisebb arányú nehézjármű forgalom még 

továbbra is magas szintű zajterhelést okoz. A helyzetet tovább rontja az út viszonylag rossz állapota. 

A 40 km/h sebességkorlátozás néhány dB zajcsökkenést eredményezhet, de a lesüllyedt aknafedeleken 

történő áthaladás közben jelentkező, nem ritkán 80 dB(A) szintet meghaladó szintű zajimpulzusok 

komoly járulékkal szerepelnek a mértékadó zajterhelésben. Megoldásként javasolható a 7,5 t 

össztömegűnél nehezebb teherjárművek kitiltása az útszakaszról, mivel a magas szintű zajterhelés 

igen sok védendő homlokzatot érint! 

 

III. Holló utca 

A kertvárosias környezetnek az útszakasz többé-kevésbé megfelel. Javasolható a sebesség 

korlátozása a teljes utcahosszon. 

Ipari és ipari jellegű létesítmények 

A város iparának telepítése zajvédelmi szempontból megfelelő. Hódmezővásárhelyen iparterület 

koncentráltan a város DK-i térségében - Újvárosban található, ill. ahhoz csatlakozóan helyezkedik el. 

Ma is ide tömörül Hódmezővásárhely iparának jelentős része. 

Vasúti közlekedés 

Hódmezővásárhely déli részén halad a Szeged-Békéscsaba vasútvonal. Ebbe ÉK-i irányból csatlakozik a 

Szolnok-Makó vonal, amely a Nagyállomást elhagyva DNy-i irányba ágazik el. A Nagyállomás jelenleg 

egyaránt szolgál a személy- és teherforgalom lebonyolítására. 
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3/28. táblázat: vasúti zajkibocsátás adatai (forrás: MÁV Budapesti Üzemigazgatóság) 

Vonalszám Vonal neve *nappal (dB) *éiiel (dB) 

130(Mártély) Szolnok- Hódmezővásárhely-Makó 50,6 51,1 

130 (Makó) Szolnok- Hódmezővásárhely-Makó 49,0 48,8 

135 (Kapáncs) Szeged-Békéscsaba 52,3 52,1 
135 (Székkutas) Szeged-Békéscsaba 50,7 51,1 
130 és 135 együtt Hódmezővásárhely 54,8 54,6 

*A vasútvonalak járműforgalma által keltett zajemisszió 25 m-es szintje 

 

Zajvédelmi határérték 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján a település lakóterülete egyrészt 

nagyvárosias vegyes, másrészt kisvárosias beépítésű terület.  

 

Hódmezővásárhely közigazgatási területén zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület:  

• Mártély üdülőterület  

• Kincses temető  

• Katolikus temető  

• Dilinka temető  

• Izraelita temető  

 

Hódmezővásárhely közigazgatási területén csendes övezet: - kórház területe - egészségügyi, oktatási, 

nevelési, szociális intézmények, és templomok 200 m-es körzete. Zajvédelmi szempontból fokozottan 

védett területen és csendes övezetben mindennemű zajforrásra vonatkozóan (közlekedési zaj, 

kisipari, üzemi tevékenység, szórakoztató, kulturális és egyéb létesítmény, közszolgáltatást biztosító 

berendezés, pl. transzformátorok, hőközpontok, klímák) a zajterhelési határérték nappali időszakban 

(6.00-22.00 óráig) 45 dB, az éjjeli időszakban (22.00-6.00) 40 dB. Zajvédelmi szempontból fokozottan 

védett területen és csendes övezetben olyan szórakoztatóipari, kulturális, kisipari, üzemi és egyéb 

létesítmény, berendezés, amely a határértéket túllépi, így zajforrásként működik, nem helyezhető el.  

 

Hangosító-berendezés felszerelése, pótlása, működtetése csak a jegyző engedélyével lehetséges.  
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3/29. táblázat: üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól 

védendő területeken (forrás: 27/2008. XII.3. KvVM-EüM együttes rendelet) 

 

Megengedett egyenértékű „A” 

hangnyomás-szint dB  

Nappal (6.00-22.00) 

Megengedett egyenértékű „A” 

hangnyomás-szint dB 

Éjszaka (22.00-6.00) 

Üdülőterület, egészségügyi 
területek 

45 35 

Lakóterület (kisvárosias, 
falusias), oktatási 
intézmények, temetők, 
zöldterület 

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias) 
vegyes terület 

55 45 

Gazdasági terület 60 50 

 

3/30. táblázat: imissziós zajhatárértékek lakó- és középületek helyiségeiben megengedett 

egyenértékű „A” hangnyomás-szintek (forrás: 27/2008. XII.3. KvVM-EüM együttes rendelet) 

Helyiség megnevezése Megengedett „A” hangnyomás-szint dB 
 Nappal Éjjel 

Tantermek, előadótermek 
oktatási intézményekben 

40 - 

Étkezőkonyha, étkezőhelység 
lakóépületben 

45 - 

Kórtermek és betegszobák 35 30 
Lakószobák lakóépületekben 40 30 
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3/31. táblázat: a közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken (dB) forrás: 27/2008. XII.3. KvVM-EüM együttes rendelet) 

 
1* 2* 3* 

Nappal 06-22 h Éjjel 22-06 h Nappal 06-22 h Éjjel 22-06 h Nappal 06-22 h Éjjel 22-06 h 

Lakóterület (kisvárosias) 50 40 55 45 60 50 

Gazdasági terület  65 55 65 55 65 55 

Oktatási intézmények 

területe, temetők, zöldterület 
55 45 60 50 65 55 

Lakóterület (nagyvárosias) 60 50 65 55 65 55 

1*Kiszolgáló úttól, lakóúttól származó zajra 
2* Az országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól, a vasúti mellékvonaltól és 
pályaudvarától, 
3* Az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő belterületi gyorsforgalmi utaktól, belterületi elsőrendű 
főutaktól és belterületi másodrendű főutaktól, az autóbusz-pályaudvartól, a vasúti fővonaltól és pályaudvarától, 
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3.4.3. OKTATÁS, NEVELÉS, KÉPZÉS 

Magyarországon a környezeti tudatosság – sajnos – még nagyon alacsony szinten áll. A környezet 

védelmének szempontjából hosszú távon a belső motiváltságon alapuló környezettudatos 

magatartásformák alapján létrejött cselekvések a legelőnyösebbek, mert olyan területeken is hatnak, 

amelyek nincsenek közgazdaságilag, vagy jogilag szabályozva, szemben azokkal, amelyeket a 

bírsághatásra történő kényszerből vagy gazdasági érdekből végzetek el.  

 

A város teljes körű oktatási intézménystruktúrát működtet, melyet kiegészít az egyéb fenntartói kör 

által működtetett alsó- és középfokú oktatási intézmények hálózata. Az önkormányzat az elmúlt 

években nagyszabású átalakítási és fejlesztési programot indított, melynek köszönhetően megvalósult - 

a várható demográfiai változások figyelembe vételével - az integrált óvodai és általános iskolai 

oktatás rendszere, jelenleg folyik a középfokú intézmények átalakítása. Felsőfokú oktatás is van a 

városban: Hódmezővásárhelyen működik a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara. 

 

A város környezet- és tájvédelmi elkötelezettségét mutatja a 2003-ban épült Bodnár Bertalan 

Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont létrehozása a Mártélyi Tájvédelmi Körzet 1971 óta 

védett, 2232 hektáros területén. (A terület 1979. óta szerepel a "Ramsari jegyzékben", mint 

nemzetközi jelentőségű vízi vadvédelmi terület). Az Oktatóközpont a Tisza-menti táj és a Tiszához 

kapcsolódó Alföld természeti értékeinek bemutatását, valamint a felnövekvő nemzedék 

környezettudatos cselekvésre ösztönzését szolgálja. A Központ az ártéri túraútvonal mellett számos 

ismeretszerzésre és a természet / környezet szeretetére és védelmére lehetőséget adó programot 

kínál folyamatosan. A vásárhelyi óvodások, iskolások speciális oktatási anyagok segítségével a 

Központban tartott foglalkozásokon ismerkednek Vásárhely és térsége környezetével. 

 

Hódmezővásárhely stratégiai létkérdése, hogy milyen közoktatási rendszert és kínálatot működtet. 

Elsődleges feladat a fenntartható, demográfiai és munkaerő-piaci igényekhez jól igazodó kínálat 

biztosítása jelenti, óvodától a felsőfokú tanulmányok folytatásáig megfelelő és vonzó, korszerű tudást 

biztosító képzések közötti választás lehetőségét megteremteni. Nem elhanyagolható a környező 

településeken működő intézményekkel történő versenyben a helytállás, a helyi munkáltatók 

szükségleteinek kielégítése.  

 

A belső motiváltságon alapuló környezettudatos viselkedés hosszú évek több irányból érkező 

tudatformálásnak a hatására alakul ki. 
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A környezeti tudat kialakításában életkortól függően más és más eszközök lehetnek a segítségünkre. 

Ilyen eszközök a: 

- családi nevelés 

- intézményes oktatás (gyermek- és fiatalkor) 

- média 

- önkormányzati hatáskörbe tartozó eszközök 

- társadalmi szervezetek által felvállalt tevékenységek 

� Családi nevelés: 

Jövőnk szempontjából alapvető jelentőségű, hogy a felnövekvő generációk természethez, környezethez 

való viszonyát sokkal magasabb szintre emeljük. A természet tiszteletére való nevelést a kisgyermek 

születésétől kell kezdeni. Értelme kibontakozásával párhuzamosan az alapvető normák beépítését (nem 

szemetelünk, nem tépjük le a virágokat, rendben tartjuk környezetünket stb.) el kell végezni. Jó 

esetben ez a családban így történik. 

� Intézményes oktatás: 

Felnőttkorban már nagyon nehéz a környezethez való viszonyt megváltoztatni, ezért meghatározó – a 

családon kívül – az iskola és az óvoda szemléletformáló szerepe. Sőt, az oktatási intézményekben 

megismert szemléletet a gyerekek hazaviszik, ez jó esetben némi változást eredményez szüleik 

gondolkodásmódjában is. Az óvodák pedagógiai programjának fontos eleme kell, hogy legyen a 

környezeti nevelés. 

Az általános iskola az alsó tagozatában a környezetismeret és az osztályfőnöki órák keretében van 

lehetőség a környezet- és természetvédelem kérdéseivel foglalkozni. Az osztálykirándulások, a 

természetben - pl. erdőben, vízparton - megtartott órák az ott szerzett élmények segítségével 

hozzájárulhatnak a szemlélet elmélyítéséhez. Felső tagozatban a földrajz, a biológia, a kémia, a fizika 

és az osztályfőnöki órák az aktuális tananyaghoz kapcsolódóan keretet adnak a környezetvédelem 

kérdéseinek már elmélyültebb, de a gyerekek életkorának megfelelő szintű tárgyalására. A szaktárgyi 

órákon kívül érdemes ökológiai szakkört szervezni. Terepen végzett megfigyelések, téli madáretetés, 

önálló kiselőadások tartása, stb. színes program lehet az érdeklődő tanulók számára. Ha módjában áll 

az iskolának, - esetleg önkormányzati segítséggel - érdemes iskolakertet kialakítani, melyben különböző 

növényi társulások bemutatására, tanulmányozására van lehetőség. A tápanyag utánpótlás biztosítására 

ki lehet egy kisebb komposztálót is alakítani, ahova a gyerekek akár otthonról is hozhatják a szerves 

konyhai hulladékot. (Ezzel a szelektív hulladékgyűjtés is részben megalapozható.) 

 

Régóta jól működő tevékenység az iskolák által szervezett papírgyűjtés. Ez kiegészülhet a fém 

hulladékok gyűjtésével is. Érdemes az elhasznált elemek gyűjtését is megszervezni, tárolásuk 
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helyigénye kicsi, de az elszállítást, megsemmisítést biztosítani kell. Az országban több olyan cég is 

található, amelyek ezzel a tevékenységgel foglalkoznak. A tanulók motiválásában szerepe lehet a 

leadott darabszámokhoz kapcsolódó tanári, igazgatói dicséreteknek is. Az elemek gyűjtése megfelelő 

műanyag vagy karton dobozok kihelyezésével kiterjeszthető kereskedelmi egységekre is, így a felnőtt 

lakosság is bevonható az akcióba. 

 

� Média 

Az allergiás, asztmás megbetegedések számának rohamos emelkedése kapcsán a figyelem 

középpontjába kerültek az allergizáló polleneket termelő növények, főleg legagresszívebben ható 

képviselőjük, a parlagfű. Egy szál virágzó parlagfű több milliárd virágpor szemcsét képes a levegőbe 

juttatni, melyből légköbméterenként ötven pollen szemcse már elegendő allergiás reakció kiváltására. 

Bár a parlagfű kiirtása az ország területéről csak kormányzati szinten és több éves következetes 

munkával valósítható meg, nagyon fontosak a térségi, települési szinten szervezett akciók is. Ebben 

nagy segítségre lehet a média, a helyi média is szervezhet az iskolák bevonásával parlagfű gyűjtési 

akciót. 

 

Akár osztályok közötti, egyéni verseny is hirdethető, melyben a legtöbb növényt begyűjtők jutalma pl. 

osztálykirándulás, kerékpár, különböző sporteszközök, stb. lehet. A parlagfű-mentesítési akció 

kiterjeszthető a felnőtt lakosságra is, a begyűjtött parlagfűért cserébe virágpalántákat, cserjéket 

esetleg facsemetéket is adhat az önkormányzat. (Ezek származhatnak a környékbeli kertészetek 

felajánlásaiból is.) Nagyon fontos, hogy a parlagfüvet még a virágzás előtti időszakban, és akkor is 

lehetőleg kesztyűben gyűjtsék, ugyanis a bőrrel való kontaktus kapcsán is kialakulhat túlérzékenység. 

 

� Önkormányzati hatáskörbe tartozó eszközök: 

Mivel a település vonatkozásában a környezeti adatok, a fejlesztési elképzelések és az orvoslás 

hatósági eszközei az önkormányzatnál, illetve a polgármesteri hivatalban futnak össze/jelennek meg, 

így a polgárbarát települési önkormányzatnak nem csak lehetőségei, de feladatai is vannak ezen a téren. 

Ilyen eszközök a nyilvánosság biztosításán túl, az éves környezeti állapot jelentések közzététele és 

indokolt esetekben a lakossági fórumok meghirdetése a tájékoztatás oldaláról. 

 

Ezen túlmenően számos kezdeményezést lehet támogatni a különböző alapjaikból pl. táborok, 

környezeti nevelő programok, rendezvények, a kulturált szabadidő eltöltését – s így a környezeti 

nevelést is – szolgáló parkok; erdei óvoda és iskola programok szervezése az intézmények számára; 

zöldterület illetve játszótér fejlesztések/korszerűsítések, amelyek közvetetten szolgálják a 
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környezeti nevelés ügyét. Kiadványok megjelentetésének támogatásával az önkormányzat hozzájárulhat 

a szélesebb rétegek természeti környezetünkről való ismeretterjesztéséhez. 

 

Az Európai Autómentes Nap rendezvényei nem csak a kerékpáros közlekedés népszerűsítésében, de a 

környezettudatosságra nevelésben is jó alkalom lehet.  

 

� A társadalmi szervezetek által felvállalt tevékenységek: 

Évente egy-két alkalommal pl. szemétgyűjtési akció rendezhető, amikor a települések külterületéről is 

megkísérlik eltávolítani az illegálisan lerakott szemetet. Ezekbe az akciókba érdemes bevonni az 

iskolásokat. 

 

Számtalan lehetőség kínálkozik még a felsoroltakon kívül is a környezeti nevelésben, melyek feltárása 

és kidolgozása az önkormányzat, a pedagógusok és a civil önszerveződő csoportok együttműködése által 

valósítható meg. 

 

Az erdei iskola program feladatai 

• Támogatni a gyerekek erdei iskolában való részvételét. 

• Segíteni az iskolákban az erdei iskolázáshoz szükséges szakmai háttér megteremtését. 

• Kialakítani, fejleszteni azt a minősített szolgáltatói kört, mely az erdei iskolázás mellett bázisa 

lehet a minőségi turizmusnak, ökoturizmusnak, fenntartható vidékfejlesztésnek, egészséges 

életmódra nevelésnek is. 

• Mind az iskolák mind a szolgáltatók számára elegendő segédanyagot, szakmai háttéranyagot és 

kidolgozott programmintákat biztosítani; 

• Támogatni az igényeknek megfelelő képzési kínálatot és segíteni a szakértői háttér 

kialakulását. 
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3.4.4 KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

Az utóbbi években egyre gyakrabban jelentkező nyári „felhőszakadások” alkalmával nagy mennyiségű 

csapadékvíz elvezetését kell biztosítani. Havária helyzet elkerülése érdekében a befogadók vizsgálata 

szükséges, valamint a hiányzó árokrendszer kiépítése és a meglévő elvezető árkok folyamatos 

karbantartása és felülvizsgálata. 

 

Hódmezővásárhely árvízvédelmi biztonsági szempontból kiemelten veszélyeztetett területen fekszik. 

Elsődleges veszélyhelyzetet okozó tényező a településen a belvíz mely 4000 ha belterületet érint! A 

város déli – külterületi – része belvízzel közepesen veszélyeztetett, a többi terület mérsékelten 

veszélyeztetett besorolású. Csapadékos időszakban a belvízelvezető rendszerek kapacitása – 

elsősorban a Hódtó-Kistiszai főcsatorna – esetenként szűknek bizonyul, átmenetileg elöntéssel 

veszélyeztetve a város beépített területeit. Erre, valamint a várhatóan egyre szélsőségesebb 

klimatikus viszonyokra tekintettel – térségi összefüggésekre is figyelemmel – fel kell tárni a biztonsági 

belvíztározók lehetséges helyszíneit, majd konszenzus esetén azokat ki kell a tervben jelölni. A 

szükséges további fejlesztéseket a települési infrastruktúra-hálózat részeként kell előirányozni. 

 

A területen intenzív állattartási tevékenységet folytatnak, üzemelő nagy létszámú állattartó telep 

száma Hódmezővásárhelyen 57 db. Az állattartási tevékenység során szennyezőanyagok (főként 

nitrogénformák) nagy mennyiségben juthatnak a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vizekbe. A 

környezetvédelmi felügyelőség a monitoring rendszerrel rendelkező telepekről beérkező 

állapotértékelő szakvélemények és mintavételi eredmények adatait nyomon követi. A területen főleg 

baromfi- és sertéstenyésztés a jellemző. Az állattartás nagyrészt mélyalmos technológiával történik, 

ami ugyan nem termel nagy mennyiségű szennyvizet, de a nem körültekintően folytatott gazdálkodás, a 

nem megfelelő trágyatárolás szennyezést okozhat. A hígtrágyás állattartás esetén az előírt 

technológia be nem tartása növeli a szennyezés kockázatát. Hódmezővásárhely és környéke nem 

fekszik nitrátérzékeny területen, de a felszín alatti vizek szempontjából érzékenynek minősül. Ennek 

figyelembevételével a telepek felülvizsgálata feltétlenül szükséges, a megfelelő műszaki védelem 

kialakítása a felszíni és a felszín alatti víztestek védelme érdekében kiemelt fontosságú. Az állattartó 

telepek működési engedélyeiben szereplő előírások betartása mellett, a jövőbeni beruházásokat 

követően a jelenlegi kibocsátás jelentős mértékben csökkeni fog. 

 

A település ipari parkja a Maroslelei és Makói út között 65 000 m2-en elterülő Hód-Ipari Park. 
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Kármentesítések: 

- MOL Nyrt. – Hódmezővásárhely, Tóalj út 6049/2. hrsz. töltőállomás 

Az eljárás még 2005-ben indult, a talajvízben TPH és BTEX szennyeződést találtak A kármentesítési 

munkálatok során a szennyezett talajt kitermelték és veszélyes hulladékként elszállították. A 

kitermelt talajvizet előtisztítást követően – az üzemeltető hozzájárulásával – közcsatorna-hálózatba 

vezették. A zárómintavételi eredmények alapján a kármentesítési monitoring lezárult, a kármentesítés 

befejeződött. 

 

- Hódmezővásárhely – Bercsényi laktanya: 

A területen lévő szennyeződést feltételezhetően egy felszín alatti 25 m3-es, háztartási tüzelőolajat 

tároló tartály okozta. A benyújtott tényfeltárási záródokumentációt és monitoring tervet a 

felügyelőség elfogadta és a szennyezett területre kármentesítési monitoring üzemeltetését írta elő. A 

területen aktív beavatkozást nem terveznek. A tartály körüli szennyezett talajt ex situ off site módon 

ártalmatlanítják. A kitermelt szennyezett talajtömeget megfelelő műszaki védelemmel történő 

ideiglenes deponálást követően engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre szállítják. 
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4. Hódmezővásárhely település SWOT analízise 

BELSŐ TÉNYEZŐK - ERŐSSÉGEK BELSŐ TÉNYEZŐK - GYENGESÉGEK 
� A település csatornázottsága az uniós előírásoknak 

megfelelő szinten kiépített.  
� Jelentős Natura 2000 területek. Kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület: Hódmezővásárhely 
környéki és Csanádi-háti puszták, Alsó-Tisza hullámtér 
Hódmezővásárhelyi Kék-tó. Különleges madárvédelmi 
terület: Vásárhelyi- és Csanádi puszták, Alsó-
Tiszavölgy. 

� Védett természeti területek (Körös-Maros NP 
területei, Mártélyi TK).  

� Helyi védett természeti területek (Epreskert TT, 
Népkert és strand TT, fasorok TE).  

� Tanösvények (Téglagyári kubikgödrök, Ártéri).  
� A település gazdag az építészeti, kulturális 

értékekben (országosan védett és helyi műemlékek).  
� A város központi belterületén mintegy 10 km 

hosszúságú kerékpárút épült ki.  
� Működik a szelektív hulladékgyűjtés rendszere 

(sziget, házhoz menő begyűjtés). 
� A lakossági szilárd hulladék környezetkímélő, 

műszakilag megfelelő szigetelt lerakóba jut.  
� Erős a civil kezdeményezés és részvétel. 
� A város teljes körű oktatási intézménystruktúrát 

működtet, jelentős hangsúlyt fektetve a környezeti 
nevelésre (pl.: Bodnár Bertalan Természet- és 
Környezetvédelmi Oktatóközpont). 

� A légszennyezettség mérésére manuális mérőállomás 
található a településen.  

� A 2009-2010. években a légszennyezettség 
vizsgálatok során, a vizsgálati helyszíneken 
egészségügyi határérték túllépés nem volt. 

� A vizsgálatok alapján a település a kevéssé 
szennyezett levegőjű városok közé tartozik.  

� A bejelentett légszennyező pontforrások határérték 
feletti koncentrációban nem bocsátanak ki 
légszennyező anyagot. 

� Martélyi Holt-Tisza vize a vizsgálati eredmények 
átlaga alapján fizikai és kémiai szempontból jó 
állapotú. 

� Az önellenőrzésre kötelezett ipari 
szennyvízkibocsátók ellen a 2009. évre vonatkozóan 
sem csatorna-, sem szennyvíz-bírságolási eljárás nem 
indult.  

� A talajvíz minták ammónium, és nitrát koncentrációja 
a rendeletben megadott szennyezettségi határérték 
alatti. 

� A város jelentős termálvíz készlettel rendelkezik, 

� A településen nem található 
légszennyezettséget mérő automata 
mérőállomás.  

� Elsősorban a forgalom növekedése 
miatt, időlegesen és lokálisan, 
határértékeket közelítő 
koncentráció értékek mérhetőek a 
levegőminőséget jellemző egyes 
paraméterekre. 

� Számos lakossági panasz kiváltó oka 
az állattartás, trágyatárolás, 
hígtrágya kihelyezés okozta 
bűzhatás. 

� A közlekedési forgalom jelentős 
légszennyező-anyag kibocsátást 
eredményez.  

� Külterületi szennyvízkezelési 
problémák.  

� Hódmezővásárhely az ország egyik 
legalacsonyabb térszínén fekvő 
települése. 

� Az Alsó-Tisza az integrált ökológiai 
minősítés alapján közepes minőségű. 

� A Hódtó-Kis-Tiszai csatorna vize a 
mintázott időszakban a vizsgálati 
eredmények átlaga alapján fizikai és 
kémiai szempontból nem éri el a jó 
állapotot. 

� A településen a talajvízben több 
helyen jelentős arzén koncentráció 
mutatható ki, valamint a 
szulfáttartalom is határérték 
feletti. 

� A település árvízvédelmi biztonsági 
szempontból kiemelten 
veszélyeztetett területen fekszik. 

� Az ivóvízben az arzén, ammónia 
határérték feletti, a vaskiválás miatt 
a vas szórványosan elszíneződést 
okoz. 

� A szennyvíztisztító telep 
technológiája nem alkalmas a befolyó 
szennyvízzel érkező összes foszfor 
határérték alá csökkentésére. 

� A szennyvíztisztító telep télen a 
megfelelő ammónia-ammónium 
nitrogén eltávolítást nem minden 
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BELSŐ TÉNYEZŐK - ERŐSSÉGEK BELSŐ TÉNYEZŐK - GYENGESÉGEK 
hasznosítása több helyen megoldott (strand, 
lakóházak, intézmények). 

� A geotermikus közműrendszer részeként az 
alacsonyabb hőmérsékletű hévíz hőtartalmát 
használati melegvízként, míg a forró vizet lakások és 
közintézmények fűtésre használják. 

� A természeti adottságokból következően számottevő 
ipari nyersanyag nincs, viszont mezőgazdaságilag jól 
hasznosítható, értékes termőterületek találhatók. 

� Hódmezővásárhelyen a vizsgált művelési ágak 
aranykorona-értékei egy kivételével mind a Dél-Alföld, 
mind pedig az ország hasonló mutatószámai felett 
vannak, amelyek kedveznek a kiváló termesztési 
feltételeknek.  

� A közműellátottság jó, az ellátottság mértéke 
valamennyi közmű vonatkozásában az országos átlag 
feletti. 

� Megfelelő stratégiai programok, tanulmányok 
készültek a megújuló energiaforrások hasznosítására. 

� Jelentős a zöldfelületek aránya, védelmük helyi 
szabályzásokkal megfelelően biztosított.  

� A keletkező szennyvíziszapok kezelése megfelelően 
megoldott (komposztálás, biogáz előállítás).  

� Zajvédelmi szempontból fokozottan védett területek 
és csendes övezetek lettek kijelölve szigorú védelmi 
szabályozással.  

esetben tudja biztosítani. 
� Jelentős levegő- és zajterhelést 

okoz a központon áthaladó két 
országos főút, a Szeged-Orosháza-
Békéscsaba vonalon a 47-es, és a 
Szentes felé vezető 45-ös 
főközlekedési út. 

� A mérési helyszíneken (közlekedési) 
mindenhol határérték feletti 
zajterhelést mértek. 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK- LEHETŐSÉGEK KÜLSŐ TÉNYEZŐK – VESZÉLYEK 
� Ökológiai adottságoknak legjobban megfelelő 

talajhasználat bővítése.  
� A település jelentős természeti értékekkel bír.  
� Intenzív talajhasználat felváltása hagyományos, tájba 

illő gazdálkodási módokkal. 
� Korszerű, környezetet kevésbé károsító 

energiahordozók racionális felhasználása. 
� Megújuló energiaforrások hasznosítása: a település 

alternatív energiaellátása (pl.: termálvíz, biomassza, 
szélerőművek telepítése, stb.). 

� Zöldfelület-fejlesztés, - rendezés. 
� A belvízelvezetés fejlesztése. 
� A szilárd burkolatú utak folyamatos karbantartása, 

felújítása. 
� A lakosság informáltságának elősegítése 

környezetvédelmi információs rendszer kialakításával 
(TEKIR). 

� A belvízelvezetés fejlesztésének és a 
csapadékcsatorna-hálózat 
bővítésének elmaradása esetén 
belvízveszély és szélsőséges 
időjárási körülmények esetén 
nagymértékű elöntések várhatók. 

� A forráshiány miatt a 
környezetvédelmi beruházások 
háttérbe szorulhatnak.  

� Elkerülő és tehermentesítő utak 
építése nélkül a tranzitforgalom 
környezetterhelése.  

�  Alvízi régiónak tekinthető – a felszíni 
vizek a területre adott 
vízminőséggel, jelentős 
szennyezőanyag terheléssel 
érkeznek az ország más területéről, 
illetve közvetlenül az országhatáron 
kívülről. 

� Elsődleges veszélyhelyzetet okozó 
tényező a településen a belvíz. 

  



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 
 

 

131 

5. Környezetvédelmi átfogó célok, a település környezetpolitikai 

stratégiája 

Hódmezővásárhely Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciójának meghatározása nem függetleníthető az 

Európai Unió, az ország és a dél-alföldi régió fejlesztési dokumentumaitól. A 2011 és 2013 közötti 

időszak kormányzati programját az „Új Széchenyi Terv” (továbbiakban: ÚSZT) foglalja össze. Az 

ÚSZT az uniós támogatási rendszerhez illeszkedően határozza meg a nemzeti stratégiát, az átfogó 

célokat és prioritásokat. Fontos, hogy a város legfőbb fejlesztési célkitűzései – vagy legalább azok 

többsége – szervesen és közvetlenül kapcsolódjon az ÚSZT-hez. A tematikus és területi prioritások 

közül elsősorban a területfejlesztés, a környezeti és az energetikai fejlesztés, valamint a 

közlekedésfejlesztés kínál reális esélyeket. Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) programjainak keretében 

mintegy 1.400 milliárd forint európai uniós forrás kifizetésével számolnak a 2012. évi költségvetésben. 

Mindez nagymértékben hozzájárul az ország megújításához, a gazdaság fejlesztéséhez és a társadalom 

megerősítéséhez.  

Az „Integrált Városfejlesztési Stratégia” c. területfejlesztési prioritásokhoz köthető szempontok:  

• revitalizáció (lakótelepek, romatelepek, hanyatló és/vagy megszűnő iparterületek, felhagyott 

anyagnyerő helyek, stb.),  

• túlzott beépítettség megakadályozása, a területi terjeszkedés megállítása,  

• környezeti ártalmak és kockázatok csökkentése,  

• környezetbarát közlekedési módok és rendszerek fejlesztése,  

• városmag értékőrző megújítása, stb. 

 

A Környezetvédelmi Program hosszú távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon Hódmezővásárhelyen a 

fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek a biztosításához. A helyzetelemzés alapján, a 

jövőképhez és a hosszú távú célkitűzésekhez kapcsolódóan a Program átfogó céljai:  

 

• a települési élet és környezetminőség javítása 

• természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése 

• a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése, a környezetbiztonság javítása  

 

Az átfogó célokhoz rendelten kell meghatározni a cselekvési irányokat, intézkedéseket és a 

végrehajtás eszközeit. Az átfogó célok elérését a tematikus akcióprogramokban meghatározott fő 

célkitűzések, célok, intézkedések és cselekvési programok szolgálják. A szükséges intézkedésekhez 
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azonban nem minden esetben kapcsolódik cselekvési program. Ez függ a település jövőképétől, 

forráslehetőségeitől, stb. a Program kétéves felülvizsgálata során azonban újabb cselekvési programok 

kapcsolódhatnak be a tervezésbe. A program végrehajtásának operatív szintjén a környezetvédelmi 

szempontok horizontális érvényesítése szükséges. A környezetvédelmi infrastruktúrák teljes 

kiépítése, a szennyező anyagok környezetbe való jutásának megakadályozása akár a keletkezésük 

megszüntetésével (cső eleji technológiák) a vízbázisok, a természeti területek, zöldfelületek 

hathatósabb védelme, a természetvédelem megerősítése, illetve további kiterjesztése, az 

egészségesebb társadalom felé tett elsőrangú lépés lehet.  

 

Az új közlekedési kapcsolatok kiépítése, illetve a meglévők fejlesztése, a közösségi közlekedés 

színvonalának és elérhetőségének nagymérvű javítása, az alternatív közlekedési módok lehetőségeinek 

megteremtése fontos lépés a lakosság életminőség-javulásához. A környezetügyi stratégiai tervezés 

csak akkor lehet hatékony, amennyiben minden más stratégia-alkotási folyamat is integrálja a 

környezetvédelmi szempontokat. A célkitűzések megvalósításának tudományos, gazdasági, kulturális és 

szociális elemei egyaránt vannak, illetve rövid-, közép- és hosszú távú célokat egyaránt tartalmaz.  

 

Hosszútávú Városfejlesztési Koncepcióban rögzített legfontosabb, középtávú feladatok: 
• útfejlesztési programok; 
• fasorok, erdősávok telepítése; 
• északi iparterület bővülésének megállítása; 
• a Belváros forgalomcsillapítása, gyalogos központi terület kialakítása; 
• közparkok, zöldfelületek nagyságának növelése. 
• ivóvízkérdés végleges megoldása; 
• termálvíz hasznosítása a mezőgazdaságban; 
• mezőgazdasági talajszennyezés megállítása; 
• természeti / táji adottságoknak megfelelő gazdálkodás. 

A célállapotok kijelölése és tisztázása önmagában nem jelent értéksorrendet, ezért prioritásokat 

szükséges kialakítani. 

 

Prioritások: 

• Települési környezetminőség 
• Környezet és egészség 
• Vizeink védelme és fenntartható használata  
• A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése  
• Természet és tájvédelem 
• Fenntartható terület és földhasználat 
• Éghajlatváltozás 
• Hulladékgazdálkodás  
• Környezetbiztonság  
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6. Tematikus akcióprogramok 

6.1 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINŐSÉG 
 
A település környezetállapotának jellemzői, az infrastruktúra, a szolgáltatások színvonala 

életminőségünket alapvetően meghatározó tényezők. Az élhető települési környezet, elsősorban a 

környezeti ártalmaktól mentes, esztétikus, megfelelő rekreációs lehetőségekkel rendelkező, 

biztonságos lakóhelyet jelent. A környezeti infrastruktúra része az egészséges ivóvíz szolgáltatás, a 

szennyvízelvezetés és tisztítás, a rendszeres hulladékgyűjtés, kezelés. Fontos szempont, hogy a 

településfejlesztések, rendezések a fenntarthatóság szempontjainak a figyelembevételével 

történjenek, beleértve az energiatakarékos építést, a környezetkímélő közlekedés elterjesztését, a 

zöldterület-gazdálkodási szempontok érvényesítését. A települések harmonikus fejlesztése, a 

fenntarthatósági szempontok érvényesülésének terület- és településfejlesztési eszközökkel való 

elősegítése az EU politikájában is egyre nagyobb hangsúlyt kap.  

 

Fő célkitűzések az élhető település jegyében:  

• A településfejlesztés tudatosabbá tétele, a fejlesztés és rendezés során a fenntarthatósági 

szempontok hatékonyabb érvényesítése. 

• Az épített környezet és a zöldterületi rendszer védelme. 

• A település harmonikusabb tájba illesztése.  

• A közlekedési igények mérséklése, illetve környezetkímélőbb formáinak az elterjesztése. 

• A környezeti infrastruktúra kiépítése.  

 

6.1.1  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, RENDEZÉS  

Az egészséges környezethez való jog érvényesítésének egyik eszköze az önkormányzati 

településfejlesztési és rendezési tevékenység. A településrendezéssel kapcsolatos döntések 

hosszútávra meghatározzák, - kedvezően, vagy kedvezőtlenül befolyásolják- a település környezetét. A 

koncepciónak a gazdasági, társadalmi és környezeti tényezőket egyenlő súllyal kell kezelni, törekedve a 

fenntarthatóságra. A fejlesztési és rendezési döntések során mérlegelni kell a környezet állapotára 

való hatások mértékét. Hódmezővásárhely település célja emberközpontú, egészséges város 

kialakítása, az életminőség javítása. A város 2007-ben elkészítette a Hosszútávú Városfejlesztési 

Koncepcióját, valamint 2008-ban az Integrált Városfejlesztési Stratégiát.  

 

A város fejlődésében meghatározó jelentőséggel bír a Tornyai János Kulturális Város-rehabilitációs 

Program és a Mindennap Kultúra. 
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A városszerkezet fejlesztésének legfőbb céljai: 

• A közúthálózat gyűrűs-sugaras rendszerének továbbfejlesztése, a már előirányzott külterületi 

feltáró utak (külső gyűrű) hiányzó szakaszainak kiépítése, továbbá a központi belterületet 

elkerülő és tehermentesítő utak fokozatos megvalósítása.  

• A beépítésre szánt területek további bővítésének radikális mérséklése, a termőföld, illetve a 

közparkok, ligetek, erdők, temetők védelmének előtérbe helyezésével a város területi 

tartalékainak intenzív hasznosítása (pl.: új beépítésre szánt terület kijelölése esetén meg kell 

követelni ezzel azonos nagyságú igénybe nem vett, korábban ilyen célra jelölt terület 

beépítésének elhagyását).  

• A városközpont komplex, értéknövelő rehabilitációja és kiteljesítése indokolt mind 

funkcionális, mind területi értelemben, a gyalogos belváros fokozatos bővítésével és 

folyamatos fejlesztésével. Fontos szempont a forgalmi tehermentesítés minél teljesebb 

megvalósítása, ennek érdekében a gépjárművek belvároshoz közeli (esetleg térszint alatti) 

elhelyezési lehetőségének vizsgálata, illetve biztosítása.  

• A város meglévő, elhatározott és folyamatban lévő lakóterületi tartalékaira (elsősorban 

Kishomok és Öreg-Kishomok) tekintettel hosszútávon újabb beépítésre szánt területeket 

indokolatlan kijelölni, az ilyen célra kijelölt területek (pl.: Béketeleptől északra) további 

tartalékolása nem szükséges. A kompakt városszerkezet fenntarthatósága érdekében kerülni 

kell az indokolatlan és területpazarló megoldásokat. A mennyiségi szemlélet helyett a minőségi 

javulást eredményező, intenzív hasznosítást kell támogatni.  

• A helyi védelem alatt álló városrészek (Susán, Tarján, Tabán kijelölt részei) értékeinek lehető 

legteljesebb megőrzése, szükség esetén helyreállítása, az országos jelentőségű műemléki 

védelem alatt álló – mintegy a város jelképének is nevezhető – „Kőfal” teljes hosszban történő 

kiszabadítása, az évtizedekkel ezelőtt megkezdett munka folytatása.  

• Az un. „egyéb belterületek” közül Batida, Erzsébet, Kútvölgy és Szikáncs nem váltották be a 

kijelölésükkor várt elképzeléseket. A népesség és a lakásszám évtizedek óta szinte alig 

változik. Az érzékelhető tendenciák módosulására a továbbiakban sem lehet számítani. Ezek 

alapján nincs szükség a hatályos városrendezési tervben előirányzott fejlesztések – 

elsősorban lakóterületek – további tartalékolására. Ugyanakkor az ott élők esélyeit a városi 

színvonalú szolgáltatásokhoz való hozzáférésben az önkormányzatnak is segítenie kell. Ez 

azonban nem jelent feltétlenül helyben történő fejlesztéseket. Számításba kell venni az egyéb 

– pl. mobil – ellátási módszereket is.  
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• A jelenleg nem működő, vagy csak részben igénybevett ipari létesítmények és telephelyek 

újrahasznosítási lehetőségei, az ún. „barnamezős” beruházások ösztönzése, illetve támogatása 

az ún. „zöldmezős” – termőföldet, vagy egyéb beépítetlen területet igénybe vevő – 

beruházások helyett.  

• Az ipari övezet bővítését a központi belterület DK-i szélén, a meglévő ipari-szolgáltató 

területekhez csatlakozóan kell előirányozni. Ugyanilyen rendeltetésű területek É-i irányú, 45-

ös főút menti nyúlványának további terjeszkedését városrendezési eszközökkel is meg kell 

akadályozni.  

• Jelentős mértékű zavaró hatású ipari területet – a szükséges szigorú szabályozással – kizárólag 

a DK-i iparterület déli részén lehet létesíteni. 

Hódmezővásárhely fejlesztési prioritásai: 

1. Tradícióra épített gazdaságfejlesztés  

• (kerámiaipar, textilipar, klaszterek, beszállítói hálózatok, kezdő vállalkozások 

támogatása, inkubátorházak és vállalkozói központ)  

- az alföldi kerámiaipar fővárosa  

- Hódmezőklaszterhely  

2. „Dél-alföldi Sophia Antipolis” - innovatív gazdaságfejlesztés  

• klaszterek, technológiai transzferek, biotechnológia, egészségipar, dizájnipar  

3. Turizmus - „Az alföldi művészváros” - komplex turizmusfejlesztés  

• Művészet és kultúra, festőiskolák és művészeti utak (provance-i mintára – paraszt 

párizs),  

• sport és egészségturizmus,  

4. Versenyképes mezőgazdaság  

• Biotermékek, gyógynövény-feldolgozás, modern farmgazdálkodás, agrárlogisztika  

5. A gazdaságfejlesztési programhoz komplexen kapcsolódó térségi programok (aktív telephelyi 

politika megvalósítása)  

• Városfelújítás, térségmarketing, digitális város, (információs gazdaságfejlesztés), 

szakképzés, egészségügy, infrastruktúra fejlesztés – elérhetőség javítása, vonzó 

üzleti környezet megvalósítása, telephelyi politika megvalósítása, nemzetközi 

kapcsolatok gazdasági és kulturális kiaknázása, civil szervezetek támogatása, helyi 

vállalkozói körök motiválása, vásárhelyi iskola (szellemi és kulturális központ) 

fellendítése  
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6.1.2  ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁS  

A település dinamikus kölcsönhatásban van a természeti környezettel. A kapcsolat egyik legfontosabb 

eleme egy jól működő, biológiailag aktív zöldfelületi rendszer1. Település zöldfelületi rendszerének 

funkciója - területe, szerkezete és minősége függvényében - sokrétű. Kedvezően befolyásolja a helyi 

klímát, védelmet biztosít egyes kedvezőtlen környezeti hatásokkal szemben, összekapcsolja a település 

különböző rendeltetésű területeit, alkalmas rekreációra, a település esztétikai megjelenését 

alapvetően meghatározza. A meglévő éghajlati viszonyok között a művi és természeti környezet 

arányánál, a zöldterületek aránya célszerűen 55-60 % körül kellene, hogy mozogjon. Az egységes 

zöldfelületi rendszer hiányos, a zöldfolyosók egyre keskenyebbek, sok helyen mozaikossá váltak. Nő a 

művi területek aránya, a véderdők aránya pedig csökken. A közelmúltban módosított építési törvény a 

biológiai aktivitásérték szinten tartását írja elő. Az egy lakosra jutó parkterület aránya 20-30 m2/fő 

között lenne kedvező. A közvetlen lakókörnyezetben az utcák fásítása bír nagyobb zöldfelületi 

jelentőséggel. A zöldterületek fenntartás komoly anyagi terhet ró az önkormányzatra, azok 

fejlesztése, bővítése, pedig külső forrásokat igényelne. A zöldfelületi rendszer fontos tényezője a 

talaj, ez a beépítések során elveszti funkcióját, ezért fontos az olyan építési tevékenységek 

ösztönzése, amelyek a talaj minél több funkciójának a megőrzését szolgálják.  

 

A város zöldterületei az utóbbi időszakban – a különböző nem túl szerencsés beruházások, valamint 

lakóterületi fejlesztések következtében – jelentős csökkenést mutatnak. A kevés közhasználatú 

zöldfelület mennyiségét ellensúlyozhatja a korlátozottan közhasználatú zöldfelületek viszonylag nagy 

területe (strandfürdő, temetők, sportpályák, stb.), de megállapítható, hogy a zöldfelületi rendszer 

egésze fejlesztésre szorul. A társadalmi igényeknek megfelelően a mennyiségi és minőségi fejlesztés is 

egyaránt fontos feladat. 

 

A jelentősebb méretű zöldfelülettel rendelkező intézmények közül legfontosabb a strand és a stadion 

fejlesztése. A komplex fejlesztési elképzelések kidolgozása során hangsúlyosan kezelendő az új 

épületek, építmények „zöld” környezetének kialakítása mellett megfelelő méretű szabad parkterületek 

létrehozása a meglévő, értékes növényállomány lehető legteljesebb megtartásával. Ugyancsak jelentős 

zöldfelületi fejlesztés javasolt a rekonstrukciót igényelő Petőfi Sándor Művelődési Központ, valamint 

a Szabadság téri piac környezetében.  

                                                           
1 A zöldterület állandóan növényzettel fedett, közhasználatú, vagy részben közhasználatú terület, míg a zöldfelület ennél 
szélesebb kategóriát foglal magába, melybe beletartozik a település összes zölddel borított területe (pl: lakótelkek 
zölddel borított része)  
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Szorgalmazni kell Kishomokon a tervezett sportterület és közpark létrehozását. Első ütemként meg 

kell kezdeni a terület előfásítását.  

A zöldfelületi rendszer fejlesztése érdekében a belterületen fásítási terv készítése indokolt. Ennek ki 

kell terjednie a nem közlekedési célú közterületek fásítására is, hiszen a nagyobb zöldterületeken túl 

az értékes kis teresedések összekapcsolásával fejleszthető igazán összefüggő rendszerré a város 

zöldfelülete.  

A helyi jelentőségű természetvédelmi területek – Epreskert, Népkert és Strandfürdő területe, 

Kossuth tér – és az egyéb értékek – Ady utcai platánsor, Bajcsy-Zsilinszky utcai ostorfák, Bercsényi 

utcai tölgyek, Kinizsi utcai gesztenyesor és Zrínyi utcai japán akácok védelme a továbbiakban is 

biztosítandó. 

 

Parkrendezés, közterület fejlesztés: a Belváros rehabilitációjának részeként a Kossuth tér folytatása, 

a Hősök tere, a Petőfi S. Művelődési Központ környéke, valamint új sétányszakaszok, pl. az Andrássy út 

meghosszabbítása, Bethlen Gimnáziumtól a Kórházig.  

További, a növényállományt és felszereltséget érintő közterület felújítások: Széchenyi tér, Epreskert, 

Virág -, Ipoly -, Jókai utcák, Szabadság téri piac környéke. Szoborhelyek felülvizsgálata, utcabútorok 

cseréje és felújítása.  

Játszóterek, játszóhelyek: Szánkózó domb, Epreskert, Somogyi -, Damjanich -, Váci Mihály és Gyöngy 

utca, Szellő sor, stb.. Kishomokon új sportterület és közpark létrehozása.  

 

A jövőben nagy mennyiségben ültetésre javasoljuk az alábbi növényeket: 

 nagy forgalmú utak mentén:  kőris, tölgy, nyugati ostorfa, japán akác, szil 

 nem nagy forgalmú, széles utcák mentén:   kőris, japán akác, gleditsia, ginko biloba, piramis tölgy 

 nem nagy forgalmú, kis utcák mentén:   hárs, csörgőfa, eperfa, akác, juhar, török mogyoró, 

vérszilva, gömbakác, gömb kőris, gömb juhar 

 fasorok mentén:  vadgesztenye, nyárfák, tölgy, hárs, török mogyoró, japán 

akác, kőris 

 parkokba:   tulipánfa, magnolia, fűz, nyír, örökzöldek, dió, 

páfrányfenyő, török mogyoró, csörgőfa, eperfa, szivarfa, 

japán akác, kocsányos tőlgy 

 külterületre  fűz, dió, nyár, vadkörte, tölgy, szil, akác, ezüstfa, kőris 

 útmenti sövényként:   tamariska 
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Az ültetési koncepciókban kiemelten ajánlott azon fajok, fajták ültetése, melyek hosszú életkort érnek 

meg és tekintélyes habitussal rendelkeznek. Cél, hogy Hódmezővásárhely az idő előrehaladtával a fák 

városává váljon! 

• A közparkok, közkertek, rendszeres és igényes fenntartás mellett is 10-15 évenként átfogó 

felülvizsgálatot, felújítást igényelnek. A rekonstrukció elmaradása esetén a zöldfelületek 

leromlása következik be. 

• Problémát jelent, ha a kiöregedő állomány - elsősorban fa - kivágása után nem történik pótlás. 

• Közmüvek, egyéb mély- vagy magasépítési munkák miatt akár a gyökérzóna területén, 

akár a koronában időnként csonkolt fák előbb-utóbb pusztulásra ítéltek. 

• Hódmezővásárhely levegőtisztaság-védelmi szempontból a kevéssé szennyezett települések 

közé tartozik, de a közlekedés közvetlen közeli légszennyezése azonban nem csak az 

emberekre káros, a meglévő növényállomány egy része (vadgesztenyék) sem viseli el a száraz, 

szennyezett városi levegőt. 
 

Támogatni kell a megye Területrendezési Tervében előirányzott, szerkezeti jelentőségű 

fejlesztéseket, kiemelten a központi belterülettől északra, Barattyos déli szélén és a Külső-Kenyerei 

csatornától délre, továbbá a Csárpateleki úttól keletre tervezett erdőtelepítést. Törekedni kell az 

erdőfoltok, és a külterületi utak menti fásítások, facsoportok egységes ökológiai rendszerbe 

szervezésére, valamint arra, hogy a központi belterületet mintegy „zöld – gyűrű” övezze, illetve 

határolja. Ezzel összefüggésben el kell érni azt is, hogy a város keleti szélén húzódó Tiszát és holt-

ágait lehetőleg felület-folytonos erdő, illetve erdősáv – és annak levegője – kösse össze a beépített 

területekkel. 

 

6.1.3  ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

 

A településen nagy számban, változatos formában és sokféle rendeltetéssel fordulnak elő az épített 

környezet elemei. Területi elhelyezkedésükkel, a zöldfelületekkel kialakult kapcsolatukkal a település 

arculatának a meghatározói, fontos feladat ezért állapot megőrzésük. A védett épületek fenntartása 

turisztikai szempontból is kiemelkedő szerepet kap. Az épített környezet fenntartását, felújítását és 

fejlesztését részletes műszaki adatok alapján lehet csak megtervezni. A felújítási, kivitelezési 

tevékenységek során előtérbe kell helyezni a fenntartható (környezetbarát, energiatakarékos) építési 

módokat, technológiákat. 



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 
 

 

139 

 

Az országos védettségű műemlékek mellett a helyi védelem alatt álló épületek, objektumok is kiemelt 

figyelemben részesítendők. A Város kiemelkedő értékei között kell nyilvántartani a döntően a XIX-XX 

század fordulójáról fennmaradt igényes téglaépületeket és a szinte minden egyes (100 évnél korábbi) 

tanyára kiterjeszthető népi építészeti örökséget. Megóvásuk és karbantartásuk összvárosi érdek! 

Ezért egyrészt az érintett tulajdonosok tájékoztatása, a védettség tudatosítása, és széleskörű 

„reklámozása”, továbbá az önkormányzati támogatási rendszer megteremtése szükséges. 

 

Az igényes, rendezett és esztétikus települési környezet ugyanis nemcsak az ott élők közérzetének 

javulását eredményezi, de a befektetők számára is vonzó, ezért különleges fejlesztési potenciált 

jelent. A továbbiakban is fontos a térszint fölötti infrastruktúra elemek által okozott vizuális-

esztétikai problémákra figyelni. Így pl. meg kell követelni a föld feletti műtárgyak (pl. kapcsoló- és 

elosztó szekrények, transzformátorok,) számának fokozatos csökkentését és igényes, formatervezett 

kialakítását, továbbá a légvezetékek föld alattira történő átépítését. 

 

Folytatni kell a Belváros néhány éve megkezdett komplex rehabilitációját. Az érvényes műszaki 

terveket aktualizálni szükséges, a hiányzókat elkészíttetni. Az átfogó és teljeskörű felújítást ki kell 

terjeszteni az alábbi területekre, illetve munkákra:  

• Andrássy út díszburkolatának kiépítése az Emlékpontig,  

• Zrínyi u. díszburkolatának elkészítése a Kossuth tér és a Kórház között,  

• Városháza környékének (Tóth S. u. – Hősök tere – Városház u.) felújítása  

• Kossuth tér K-i, Ó-Templom felőli oldalának átépítése (szökőkút, jégpálya)  

• Hód-udvarház tömbjének rehabilitációja (Hódi Pál u-i foghíj beépítése, garázsok 

kiváltása, illetve süllyesztett gépkocsi-tárolók kialakítása, stb.)  

• Szobor- és emlékmű-állítások,  

• Térszint alatti parkolók kijelölése,  

• Parkosítás, fásítás, utcabútor korszerűsítés. 

 

6.1.4 KÁROSODOTT TERÜLETEK HELYREÁLLÍTÁSA 

Kiemelt jelentősége van a vizes élőhelyek helyreállításának. A jövőben a rehabilitációs és a 

rekonstrukciós feladatok esetében, figyelmet kell fordítani az éghajlatváltozás élőhelyekre gyakorolt 

hatására is.  
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Ki kell dolgozni a településvédő erdők, településközeli parkerdők rendszerét. Ez reálisan 

megvalósítható a város belterületét övező roncsolt felületek rekultiválásával.  

 

A Belváros rehabilitációjával összefüggésben szorgalmazni kell a Kossuth tér és a Hősök tere 

zöldterületeinek komplex felújítását, szerkezeti átalakítását, a növényállomány gazdagítását, a 

szoborhelyek felülvizsgálatát, utcabútorok felújítását. Vizsgálandó új sétányok kialakításának (a 

hajdani Promenád a Szt. István tértől a Kórházig, a Kőfal belvárosi szakasza, stb.), valamint egy 

jégpálya elhelyezésének lehetősége.  

 

Kiemelt feladat a meglévő közparkok (Széchenyi tér, Epreskert, Virág és Ipoly utcai parkok, Jókai 

utca menti zöldfelület) felülvizsgálata, a használati érték növelése érdekében a felszereltség és 

növényállomány fejlesztése. Ugyancsak fontos feladat a játszóterek felújítása (Damjanich u., 

Epreskert, Gyöngy u., Somogyi u., Szellő sor, Váci Mihály u.), valamint új játszóterek létesítése. 
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Cél Szükséges intézkedések Cselekvési program 

Településfejlesztés, -rendezés  Cselekvési program Határidő Felelős, költség 

 
• Környezeti szempontokat 

érvényesítő fenntartható 
településfejlesztés  

 

• Összhang teremtése a településfejlesztési 
elképzelések és a településrendezési eszközök 
között. 

• Élhető környezet, esztétikus városkép-
fejlesztés 

Monitoring mutató:  
A beépített területek évenkénti változása. 

 
A Településrendezési Terv 
aktuális felülvizsgálata 
 

Folyamatos (10 
évente kötelező 
a teljes körű 
felülvizsgálat)  

Főépítészi feladatokat 
ellátó személy 

Zöldterület-gazdálkodás  Cselekvési program Határidő Felelős 

 
• Összefüggő egységes 

zöldfelületi rendszer 
kialakítása. 

 
• A meglévő zöldterületek 

megújítása, fenntartása. 
 

• A zöldfelületek 
esztétikai értékének a 
javítása. 

• Zöldfelületi értékek felmérése, állapotuk 
folyamatos nyomon követése 

 
• A zöldfelület-gazdálkodási feladatok 

megtervezése (pl: zöldsávok, folyosók 
létesítése, fenntartása, fasorok állapotának 
felmérése, felújítása, telepítése, véderdők). 

 
• Meglévő zöldfelületek funkciójának növelése 

(pl: játszótér kialakítása). 
 

• A helyi lakosság bevonása a zöldfelületek 
védelme, fenntartása céljából. 

 
• Talaj funkcióját megőrző burkolatok 

kialakítása. 
 

Monitoring mutatók: 
- a zöldfelületek minősége 

A meglévő zöldfelületek 
megőrzése, növelése, parkosítás, 
minőségi javítás 
 
Egységesen fásított utcaképek 
kialakítása  
 
Játszótér kialakítása a meglévők 
folyamatos karbantartása, 
szükség esetén fejlesztése 
 
Közterek felújítása esetén 
gyephézagos vagy térkő borítás 
előnyben részesítése  
 
A síkosság-mentesítésre 
alkalmazott megfelelő anyagok 
kiválasztása  
 

Folyamatos 
 
 
 
Folyamatos 
(pályázati 
fejlesztés 
esetén) 
 
 
 
Folyamatos, 
MEGOLDOTT 
 
 
Folyamatos, 
MEGOLDOTT 

Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Iroda 
Városüzemeltetési 
Csoport 
Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Iroda  
 
Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Iroda 
Városüzemeltetési 
Csoport 
 
 
 
 
Lakosságszolgálati 
Iroda Építéshatósági 
Csoport (Helyi Építési 
Szabályzat) 
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Károsodott területek 
helyreállítása 

 Cselekvési program Határidő Felelős, költség 

• Vizes élőhelyek 
rekonstrukciója, 
erdőterületek 
természetessége 

 

• A vizes élőhelyek helyreállítási munkáinak az 
elvégzése.  

• Az önkormányzati kezelésben álló 
erdőterületek karbantartása, megújítása (az 
Önkormányzat bejelentett erdőgazdálkodó) 

• Az ivóvízbázis folyamatos védelme 
Monitoring mutatók: 
Helyreállításban részt vett területek száma, 
nagysága. 

Az illegális hulladéklerakással 
érintett területek mentesítése 
 
A folyamatban lévő 
kármentesítési tevékenységek 
folytatása, befejezése 

Folyamatos 
 
 
Kiemelet terület: 
Mártély 
üdülőterüelt (TK) 

Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Iroda 
Városüzemeltetési 
Csoport (hatósági 
munka) és a 
Okmányiroda, Mezei 
Őrszolgálat és 
Rendészeti Csoport 
Közterület felügyelet 
(szabálysértés) 

Épített környezet  
• Az épített környezet 

védelme. 
 
• Környezetbarát 

anyagok, technológiák 
alkalmazása. 

• Műszaki adatgyűjtés az épített környezet 
állapotáról. 

 
• Önkormányzati beruházásoknál a 

környezetbarát, energiatakarékos tervek 
előtérbe helyezése. 

 
• Az épített, kulturális értékek bemutatása, 

népszerűsítése 
 
Monitoring mutatók: 

- a védett épületek minősége 

A kivitelező kiválasztásakor a 
környezetbarát anyagok és 
kivitelezési mechanizmus 
érvényre juttatása 
 
Energiatakarékosságot célzó 
beruházások megvalósításának 
ösztönzése, erre irányuló 
pályázati források kihasználása 
 
Az épületek – kiemelt 
figyelemmel a helyi védelem alatt 
álló épületekre – állagának 
ellenőrzése 
 

Folyamatos  
 
 
 
 
Folyamatos 
pályázati 
források  
 
 
Folyamatos 
 
 
Tornyai János 
Kulturális 
Városrehabilitációs 
Program (DAOP-
5.1.2/C-2010-
0002) 
Teljes költsége 
1.107.928.949 Ft.  

Közbeszerzések, 
beszerzések feltétele 
BAT technológia Jogi 
Iroda, Közbeszerzési 
referens, 
Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Iroda 
Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Iroda 
 
Lakosságszolgálati 
Iroda Építéshatósági 
Csoport (hatósági 
jogkörben eljárva 
felszólítja 
állagmegóvásra, 
kiemelt figyelem a 
helyileg védett 
épületek esetében) 
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6.2 KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG 
 

Az egyének és a társadalom értékrendjében kiemelt szerephez jut az egészségmegőrzés. A 

halandósági kockázati tényezők között kiemelt fontosságúak a környezeti ártalmak. 

Főbb célkitűzések:  

• A lakosság egészségét károsító folyamatok visszaszorítása, megakadályozása. 

• Egészséges környezet kialakítása révén a környezeti eredetű betegségteher mérséklése.  

• A környezet-egészségügy felkészítése, a globális éghajlatváltozás okozta problémák 

kezelésére.  

 

Az Egészséges Vásárhelyért Program hosszú távú célja, hogy javuljon a vásárhelyi lakosság 

egészségben eltöltött életéveinek száma és ezáltal életük minősége. A statisztikai adat alapján 

Hódmezővásárhely és a hozzá tartozó kistérség lakosságának egészségi állapotának megőrzése, 

javítása és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbítása érdekében elengedhetetlen az 

egészség védelme, a betegség megelőzése, a felvilágosítás és az egészségtudatos magatartás 

fejlesztése. Az egészséges népesség ugyanis a jövő Vásárhelyének egyik legfontosabb alappillére. 

Annak érdekében, hogy az egészségnek, mint megőrzendő értéknek a jelentősége az emberek életében 

nőjön, prioritást kapjon, már a fogantatás fogva, minden életkorban kiemelt figyelmet kell szentelni.  

 

Társadalmi, közösségi szinten az eredmények természetesen csak hosszútávon értékelhetők. A 

befektetés ezért ugyan csak évek múltán hoz eredményt, de a késlekedés súlyos veszteséget 

eredményezhet. A program egyik legfontosabb célja, hogy fiatal felnőtt korra a közösség lehető 

legszélesebb körében alakuljon ki egészségtudatos magatartás. A program szerteágazó jellege, illetve 

a feladat mennyisége miatt elengedhetetlen egy központi szervként működő programiroda kialakítása. 

Ez az operatív apparátus tervezi és szervezi a feladatokat, megállapítja a költségvetést, felkutatja az 

esetleges pályázati forrásokat, figyelemmel kíséri a kormányzati népegészségügyi politikát, 

kapcsolatot tart a célcsoportok tagjaival, a feladatba bevonható szervezetekkel és a felelősökkel. 

Szoros együttműködést tart fenn a kórház vezetésével, gyógyító egységeivel és az Önkormányzattal. A 

program működésének hatására várhatóan az elkövetkező években-évtizedekben csökken az 

egészségügyi ellátásra szorulók száma. A program elemei között fellelhetők azok a már korábban 

elindított akciók, melyek a kitőzött célokat külön-külön is támogatják (pl. Mindennapos testnevelés, 

Városi sport és egészségnap, stb.), azonban ezeket rendszerezve, az egyéb újabb elemekkel 

kiegészítve egymást erősítő programmá ötvözhetők. 
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Egészséges Vásárhely Program akciótervei 4 fő területre oszthatók: 

 

1. Szervezett oktatásban résztvevő gyermekek, fiatal felnőttek (ifjúsági programok)  

Célcsoport: bölcsődés, óvodás és iskolás (általános-, középiskola) gyermekek  

A program jellege és időtartama: folyamatos és kampányszerű  

Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések  

Felelősök: programiroda, gyermekorvosok, egészségtan tanárok, testnevelő tanárok, iskolaorvosok, 

fogorvosok, védőnők, rendőrök  

Kiemelendő az egészségtan tanárok szerepe, akik ezt a tevékenységet 4 évig tanulják. 

 

2. Az aktív korú lakosságnak (munkavállalóknak) szóló program  

2/1 Nőknek szóló program  

Célcsoport: szervezett munkavállalók, az aktív korú nők  

A program jellege és időtartama: a munkahelyeken folyamatos, a lakosság felé kampányszerű (tavaszi 

időszakban, 1-2 nap)  

Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések.  

Felelősök: programiroda, foglalkozás-egészségügyi orvos, szakorvosok, rendőrök 

 

2/2 Férfiaknak  

Célcsoport: szervezett munkavállalók, az aktív korú férfiak.  

A program jellege és időtartama: a munkahelyeken folyamatos, a lakosság felé kampányszerű (őszi 

időszakban, 1-2 nap)  

Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések.  

Felelősök: programiroda, foglalkozás-egészségügyi orvos, szakorvosok, rendőrök 

 

2/3 A közszférában dolgozóknak szóló program  

Célcsoport: az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, cégek dolgozói  

A program jellege és időtartama: kampányszerű, illetve folyamatos  

Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések.  

Felelősök: programiroda, intézményvezetők, foglalkozás-egészségügyi orvos, fogorvosok, szakorvosok, 

rendőrök 

 



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 
 

 

145 

3. A teljes lakosságot érintő programok  

Célcsoport: a teljes lakosság  

A program jellege és időtartama: kampányszerű, világnapokhoz kötött  

Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések.  

Felelősök: programiroda, háziorvos, egészségtan tanárok, civil szervezetek, sport egyesületek, 

ÁNTSZ, rendőrök, 

 

4. Nyugdíjasokat érintő programok  

Célcsoport: a nyugdíjasok  

A program jellege és időtartama: folyamatos és kampányszerű, világnapokhoz kötött  

Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések.  

Felelősök: programiroda, háziorvos, öregek otthona, napközi otthonok, olvasó körök, szociális munkások 

 

Korszerű népegészségügyi program működtetése során az alapadatok gyűjtése mellett, szükséges a 

változások monitorozása, célkitűzéseinek megvalósulását mérő program működtetése, mely nyomon 

követi a halálozási, megbetegedési és egészségmagatartási adatokat. Az adatokból elemzések 

segítségével lehet a változásokra reagálni, programmódosításokat tenni, hatékonyságot mérni. 

 

Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban (TIOP-
2.2.4/09/1-2010-0033). A projekt teljes költsége 666 500 e Ft,- a pályázat keretében elnyert 
támogatás: 599 850 e Ft,- (90%). 
 

6.2.1 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

A helyhez kötött új légszennyező forrás létesítése során a tervező, a tervező hiányában a beruházó, 

illetőleg az építtető, a technológia megváltoztatása esetén az üzemeltető köteles kibocsátási 

határérték megállapítását kérni a levegőtisztaság-védelmi hatóságtól az érvényben lévő 

rendelkezéseknek megfelelően. A beruházó a terület-felhasználási, az építési (létesítési) és 

használatbavételi (üzembe helyezési) engedélyezési eljárás során igazolni köteles, hogy a tervezett, 

illetőleg megvalósított műszaki megoldás megfelel az vonatkozó előírásokban foglalt levegőtisztaság-

védelmi előírásoknak. Az igazolásnál a levegőbe kerülő valamennyi légszennyező anyagot figyelembe kell 

venni. Törekedni kell a belterületen létesített légszennyező vállalkozások, illetve folytatott 

légszennyező tevékenységek, vagy jelentős bűzhatást okozó tevékenységek kereskedelmi, gazdasági 

területre történő kitelepítésére.  
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A légszennyezést elsősorban a helyi és az átmenő közúti forgalom, illetve az ipari és a mezőgazdasági 

tevékenység okozza. A porterhelés csökkentése érdekében a fasorok hiányosságainak pótlása, illetve 

új utak, csatornák és egyéb vonalas létesítmények mentén fasorok, erdősávok telepítése indokolt. 

Meg kell követelni a környezeti terhelés megengedett szint alatti tartását, az ehhez szükséges 

technológiai korszerűsítéseket, új berendezéseket. Új beruházások kijelölésénél elengedhetetlen a 

védőövezetek és az uralkodó szélirány figyelembe vétele. 

 

Védőerdő - és új utak, csatornák, vonalas létesítmények menti fasorok telepítésével jelentős javulás 

érhető el a települési levegőminőségben. 

 

6.2.2 BIOLÓGIAI ALLERGÉNEK 

A legtöbb tünetet kiváltó allergén növény a parlagfű. A globális éghajlatváltozás hatására egyre több 

allergén növény megjelenésére lehet számítani. A jogszabályi előírások, az ellenőrzések, 

szankcionálások hatására csökkent a parlagfűvel fertőzött területek aránya. A parlagfű felismerésének 

elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának, továbbá a parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak a lakosság körében történő tudatosításáról az Önkormányzat 

szórólapok útján lehetőség szerint gondoskodik. 

 

A közterületen lévő allergén növényeket fokozatosan le kell cserélni, illetve folyamatosan irtani kell a 

pollenallergiát okozó gyomnövényeket.  

 

6.2.3 ZAJ- ÉS REZGÉS 

Az ipari, és szolgáltató tevékenység nem okoz jelentős zajártalmat. A közlekedésfejlesztési 

javaslatokat meg kell valósítani, egy élhetőbb környezetminőség megvalósításához. Az építmények 

tervezése, megvalósítása és működése során gondoskodni kell arról, hogy a vonatkozó előírásokban 

meghatározott határértékeket meghaladó mértékű zaj ne keletkezzen. A kivitelező a zaj- és 

rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani. A kivitelező 

felmentést kérhet a zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól. 

 

A forgalmi utak mentén a zaj- és rezgésterhelés gyakran jóval meghaladja a megengedett 

határértékeket. Az elkerülő utak megépülésével ezen ártalmak mértéke is csökken. A szükséges 
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beavatkozások helyét és módját – előkészítő vizsgálatok alapján – a részletesebb programokban és 

tervekben kell meghatározni. 

 

6.2.4 VÍZMINŐSÉG 

A Program fontos feladata az ivóvízben található egészségre ártalmas anyagok csökkentését szolgáló 

intézkedések meghatározása. A közműves ellátottság megoldott, további feladatot elsősorban a 

minőségi problémák kiküszöbölése jelent. Alapvető cél, hogy a lakosságot kiszolgáló alapközművek a 

lehetőségekhez képest teljes körűen, az egyes területek beépítettségi jellegéhez illeszkedően álljanak 

rendelkezésre. A meglévő alrendszerek folyamatos korszerűsítése és a kapacitások biztonságos 

bővítése komplex mérlegelés alapján, a fenntarthatóság korszerű, általánosan elfogadott elvei és 

módszerei szerint történjenek. Az ivóvízszükséglet biztosítására megfelelő mennyiségű rétegvíz áll 

rendelkezésre. A vízkészlet eredendő minőségénél fogva – a határértéket meghaladó arzén-, 

ammónium- és alárendelten a vastartalom miatt – fogyasztás előtt vízkezelést igényel. Emiatt a 

közüzem által szolgáltatott víz ivóvízminőségének megteremtése érdekében a szükséges technológiai 

fejlesztéseket el kell végezni. Ki kell dolgozni az ivóvízkészlet biztonságba helyezésére és 

biztonságban tartására szükséges intézkedéseket, a hidrogeológiai védőidomok kijelölésével együtt. Az 

integrált vízügyi program keretében a felszíni vizek biztosításával, valamint a tisztított szennyvizek 

újrahasznosítása révén törekedni kell az ivóvíz egyéb (pl.: ipari- és öntözővíz) célra történő 

használatának csökkentésére. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás előkészítési folyamatában a 

Kormány a 201/2001. (X. 25.) rendeletével létrehozta az ivóvíz minőségével kapcsolatos EK direktívák 

hazai adaptációját, és egyben rendeletben szabályozta az ivóvízminőség megengedett határértékeit, 

paramétereit. A Korm. rendelethez kapcsolódóan intézkedés történt a Dél-Alföldi régió ivóvízminőség 

javítására, a kijelölt településekre. A program keretében az alábbi városrészek szerezték meg az elvi 

vízjogi engedélyt önálló vízellátó rendszer kialakítására és ivóvízminőség javítására 

Hódmezővásárhelyen: 

• Kása erdei vízműtelep, Tóalj utcai vízműtelep, Ipartelepi vízműtelep 

• Hódmezővásárhely-Batida, Kútvölgy, Nagymágocs, Erzsébet, Szikáncs 

 

Hódmezővásárhelyen a kitermelt ivóvíz magas arzén és vas tartalma okoz gondot, több helyen az ivóvíz 

vezetékek állapota nem megfelelő. . 
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Vízmű 
(hrsz.) 

Ivóvíz minőségi állapot Ivóvízvezetékek állapota 

421/19 Arzén, ammónia határérték feletti, vaskiválás 
miatt a vas szórványosan elszíneződést okoz. 

A vezetékek állapota koruknak megfelelően elavult 
45-55 év rekonstrukcióra szorulnak. Rekonstrukció 
nincs tervezve. 

7716 Arzén, ammónia határérték feletti. A vezetékek állapota koruknak megfelelően elavult 
45-55 év rekonstrukcióra szorulnak. Rekonstrukció 
nincs tervezve. 

1339/3 Arzén, ammónia határérték feletti. A vezetékek állapota koruknak megfelelően elavult 
45-55 év rekonstrukcióra szorulnak. Rekonstrukció 
nincs tervezve. A gépház szagproblémák és a magas 
vas miatt nem üzemel. 

16016/1 Arzén, ammónia határérték felett, vaskiválás 
miatt a vas szórványosan elszíneződést okoz. 

A vezetékek állapota koruknak megfelelően elavult 
35-45 év rekonstrukcióra szorulnak. Rekonstrukció 
nincs tervezve. 

19160 Arzén, ammónia határérték felett, vaskiválás 
miatt a vas szórványosan elszíneződést okoz. 

Az ivóvíz hálózat állapota megfelelő KMPVC gerinc 
KPE bekötés, rekonstrukció nem szükséges. A kút 
alsó vízadó rétege szűrő hibás, új kút létesítése 
szükséges. 

17001/2 Arzén, ammónia határérték felett, vaskiválás 
miatt a vas szórványosan elszíneződést okoz. 

Az ivóvíz hálózat állapota megfelelő KMPVC gerinc 
KPE bekötés, rekonstrukció nem szükséges. 

18092/3 Arzén, ammónia határérték felett, vaskiválás 
miatt a vas szórványosan elszíneződést okoz. 

Az ivóvíz hálózat állapota megfelelő KMPVC gerinc 
KPE bekötés, rekonstrukció nem szükséges. 

Ivóvíz arzénmentesítéséhez és a hálózat rekonstrukciójához a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító 

Konzorciummal közösen készíti elő a város a beruházást. Az Előzetes Megvalósítási Tanulmányok 

elkészültek. Becsült költség 1.500 millió Ft. Fontos feladat a geotermikus energia potenciál 

környezetkímélő hasznosítása, a termál csurgalék-víz ártalmatlanításának, elhelyezésének megoldása a 

vízminőség egyidejű megőrzésével (jelenleg: működő hévízkutak távfűtési célra a használtvíz 

visszasajtolásával; kommunális használati melegvízellátásra, fürdő vízellátására, ipari vízellátásra, ipari 

fűtésre a használtvíz felszíni befogadóba juttatásával, továbbá használaton kívüli hévízkutak). 

 

6.2.5 KLÍMA ÉS EGÉSZSÉG 

Az éghajlatváltozás hatására kialakuló hőhullámok gyakorisága és intenzitása nagy terhet ró a lakosság 

egészségi állapotára. A legnagyobb kockázatnak kitett csoportok a krónikus betegségben szenvedők, és 

a 65 év felettiek. A hőhatás mellet az UV sugárzás megnövekedése is következménye az 

éghajlatváltozásnak. A hőhullámok alatt jelentősen megnövekedhet a légszennyezettség, elsősorban a 

légköri ózonkoncentráció. Az erdőterületek klímajavító és kedvező tájképi szerepe miatt a rendezés 

kiemelt feladata a meglévő erdők, erdősávok megőrzése, valamint új erdők létesítése. Az 

erdőfejlesztéssel érintett területek kijelölésekor figyelembe kell venni a talajadottságokat. Új 

összefüggő erdők telepítésére elsősorban a Csongrád Megyei Területrendezési Tervvel összhangban a 

belterülettől északra fekvő területeken, kisebb erdősítésre a dűlőutak mentén, majorok, gazdasági 

létesítmények környezetében nyílik lehetőség. A táj karakteresebbé tétele érdekében törekedni kell a 

honos fafajokkal történő erdőfelújításra és - telepítésre. 
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Cél Szükséges intézkedések Cselekvési program 

Levegőtisztaság-védelem  Cselekvési program Határidő Felelős, Ft 

• Imissziós -elsősorban 
közlekedésből származó -
légszennyezettség 
csökkentése.  

 
• A lakossági gumi, műanyag és 

egyéb hulladékok égetéséből 
származó légszennyezés 
csökkentése 

 

• Fő közlekedési utak mentén az imissziós 
légszennyezettség mértékének megismerése. 

 
• A helyi levegőtisztaság-védelem érdekében megfelelő 

kommunikáció 
 
A helyi levegő-védelem területének szabályozása: 
46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet. A köztisztaság és a 
településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról egységes szerkezetben. 

• a 45-ös és 47-es utak teljes közigazgatási területet 

érintő hatásterületén a szennyezettség mérséklése 
Monitoring mutatók: 

• Krónikus légzőszervi problémákkal küszködő 
gyermekek száma.  

• Mérési eredmények alakulása. 

Tájékozódó mérések 
elvégzése, az eredmények 
értékelése, lehetőség szerint 
forgalomtechnikai eszközök 
alkalmazása a káros hatások 
elkerülésére 
 
Kiemelten kell kezelni a 
zöldfelületek helyreállítását, 
nagyságának növelését a 
beruházások során 
A várost észak felöl elkerülő 
út közgyűlés előtti 
elfogadása, a részletes 
megvalósítási tanulmányra 
100%-os támogatást kaptunk, 
2012. III. negyedévében 
készül el.  

Alkalomszerű 
 
 
 
 
 
 
Városüzemelt
etési és 
Városfejleszt
ési Iroda 
Városüzemelt
etési Csoport 
- Főkertész 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
13/2004 
(03.08.) Kgy. 
sz. rendelet A 
zöldterületek 
létesítéséről, 
használatáról, 
védelméről, 
fenntartásáról 

Zaj- és rezgésvédelem  Cselekvési terv Határidő Felelős 
• Közlekedési eredetű 

zajterhelés csökkentése 
• Az egyéb zajos 

tevékenységek figyelemmel 
kísérése, korlátozása 

• A település útjainak tehermentesítése a környezeti 
terhelés csökkentése érdekében. 

• Teherforgalmi korlátozások bevezetése. 
• Elkerülő útszakaszok kiépítése  
• Passzív akusztikai védelem fejlesztése 
• A jegyzői hatáskörbe tartozó zajos tevékenységek 

kezelése 
Monitoring mutatók: 

• Zaj- és rezgés terhelés szintjének ellenőrizhető 
módon történő csökkentése.  

• Útvonalak mennyiségi és minőségi változása. 
(folyamatos fejlesztése a bicikli utaknak - 50km) 

Az Európai Mobilitási Hét és 
az Autómentes Nap akcióhoz 
való csatlakozás 
 
Helyi zajvédelmi rendelet 
megalkotása 

Folyamatos 
 
 
 
Felülvizsgálat 

Városüzemeltet
ési és 
Városfejleszté
si Iroda 
Városüzemeltet
ési Csoport 
22/1993. 
(10.11.) Kgy. sz. 
rendelet 
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Biológiai allergének  Cselekvési program Határidő Felelős, 

költség 

• A településen a parlagfű 
pollenkoncentráció 30 
pollenszem/m3 érték alatt 
maradjon.  

• Parlagfű elleni védekezés. 

• A parlagfű borította területek feltárása, a védekezés 
elmulasztásához kapcsoló hatósági intézkedések 
foganatosítása (külterületen a Kormányhivatal, 
belterületen bejelentésre a Lakosságszolgálati Iroda 
Általános igazgatás jár el) 

 
Monitoring mutatók: 

• Pollenkoncentráció alakulása a levegőben. 

Az allergén növények 
jelenlétének feltérképezése, 
nyilvántartás készítése a 
belterületi megjelenések 
nyomonkövethetősége 
érdekében 
 
 
 
 
 
A parlagfű irtására 
vonatkozó jogszabályi 
előírások betartatása, a 
felderítési arány növelése 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerülni kell az allergén fajok 
telepítését 
 

Folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folyamatos 

Lakosságszolgál
ati Iroda 
Általános 
igazgatás és 
Okmányiroda, 
Mezei 
Őrszolgálat és 
Rendészeti 
Csoport 
Közterület 
felügyelet 
Lakosságszolgál
ati Iroda 
Általános 
igazgatás és 
Okmányiroda, 
Mezei 
Őrszolgálat és 
Rendészeti 
Csoport 
Közterület 
felügyelet 
 
Városüzemeltet
ési és 
Városfejleszté
si Iroda 
Városüzemeltet
ési Csoport - 
Főkertész 
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Vízminőség  Cselekvési program Határidő 
Felelős, 

költség 

 
• Az ivóvíz-szennyezők miatt 

fellépő egészségi kockázatok 
csökkentése.  

• Az ivóvízellátás folyamatos 
biztosítása,megfelelő minőségi 
és mennyiségi szolgáltatás 

• Az egészséges ivóvíz biztosítása 
 

 
Monitoring mutatók: 

• Az ivóvíz minőségi paramétereinek alakulása. 

A városi ivóvíz-hálózat 
műszaki felmérése, 
tisztítása, az egyes 
műtárgyak és hálózat 
javítása  
 
 
 
 
Időszakos vezetéki 
rekonstrukciók betervezése, 
megvalósítása 

Folyamatos 
Pályázati  
lehetőségek 
keresése 
 
 
 
 
 
folyamatos 

Zsigmondy Béla 
Víziközműveket 
Üzemeltető 
Zrt. 
Városüzemeltet
ési és 
Városfejleszté
si Iroda 
 
Zsigmondy Béla 
Víziközműveket 
Üzemeltető 
Zrt. 

Klíma és egészség  Cselekvési program Határidő 
Felelős, 
költség 

 
• A kedvezőtlen klimatikus 

hatások kivédésében a 
megelőzés szerepének a 
növelése. 

 
• Egyes fogékonyságot fokozó helyeken (pl: utasvárók) 

környékén klímavédelmi intézkedések megtétele. 
 
• Az időjárási viszonyok előzetes ismeretében 

figyelemfelhívás, az ÁNTSZ riadóláncában való 
közreműködés 

 
Monitoring mutatók: 
A hőhullámokkal kapcsolatos megbetegedések számának 
alakulása. 

Fásítás a legnagyobb 
kitettséggel rendelkező 
helyszíneken – árnyékadó 
növények telepítése 
 
Tájékoztatás nyújtása a 
lakosság részére – 
hőségriadó alatt szükséges 
tennivalók közreadása az 
országos tisztifőorvos 
iránymutatása alapján 

folyamatos Városüzemeltet
ési és 
Városfejleszté
si Iroda - 
A.S.A. 
Köztisztasági 
Kft. végzi 
elrendelésre az 
utak locsolását. 
Címzetes 
Főjegyző 
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6.3 VIZEINK VÉDELME ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA  
 

A víz korlátozottan rendelkezésre álló, megújuló, sérülékeny természeti erőforrásunk. A 

legelterjedtebb vízminőségi problémákat a szerves anyagok, a foszfor és a nitrátok magasabb mértékű 

jelenléte okozza. A felszíni vízrendszeren belül elsősorban az állóvizek, a kisvízfolyások a 

legérzékenyebbek a szennyezésekkel szemben.  

 

A vizek védelmével és fenntartható használatával kapcsolatos tevékenységek keretét az EU Víz 

Keretirányelv (VKI) tartalmazza.  

 

A legfőbb célkitűzések: 

 

• A Víz Keretirányelvvel összhangban a település vizeinek jó ökológiai állapotának elérése.  

•  A vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme. Ésszerű és takarékos vízhasználat elterjesztése, a 

vizek szennyezőanyag terhelésének csökkentése.  

• Az árvizek és aszályok hatásának mérséklése.  

 

6.3.1 A VIZEK JÓ ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÁNAK ELÉRÉSE 

A térség meghatározó élővize a Tisza. Vizének minősége mind ökológiai és rekreációs, mind pedig 

mezőgazdasági célú vízgazdálkodási (öntözés, halászat) szempontból megfelelő. Ezzel – mint 

hosszútávú fejlesztési potenciállal – számolhat a város. Hódmezővásárhely igazgatási területén két 

holtág található. A mártélyi Holt-Tisza komplex hasznosítású, fejlesztése elsősorban turisztikai, 

rekreációs célú lehet továbbra is. Ennek érdekében pl.: sürgősen el kell érni a jelenlegi 

szennyvízbevezetés megszüntetését. Változatlanul fontos az ökológiai, illetve természetvédelmi 

érdekek és szempontok tiszteletben tartása. A körtvélyesi Holt-Tisza és környezete szigorúan 

védett, esetleges – korlátozott – fejlesztés csak ennek keretei között képzelhető el. A Bodzási út 

végén lévő tiszai kikötő jelenlegi állapotában csak alapszintű szolgáltatást képes nyújtani, hosszútávon 

feltétlenül korszerűsítendő és bővítendő. 

 

A VKI megfelelő keretet ad a vizek jó ökológiai állapotának megőrzését szolgáló intézkedésekre. A 

Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv (VGT) szoros kapcsolatban áll a terület-, és településfejlesztési tervel, 

hiszen a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérése érdekében, olyan helyi intézkedéseket kell 

megvalósítani, melyek szorosan kapcsolódnak a településhez. A VGT-ben megfogalmazott problémákat 

helyi és nagyobb egységeket felölelő térségben lehet megoldani. A VGT 2009. év végén került 
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közzétételre, mely tartalmazza az emberi tevékenység által a vizek állapotára gyakorolt terheléseket, 

a monitoring eredmények térképi bemutatását, a védelmi programokat, az ellenőrző és helyreállítási 

intézkedéseket.  

 
Környezetvédelmi és ökológiai célok 

• A területen keletkező szennyvizek összegyűjtésének és megfelelő kezelésének 

biztosítása; 

• A szükséges szennyvíztisztítási hatásfok biztosítása; 

• A talaj, talajvíz, illetve felszíni befogadók szennyezettségének csökkentése; 

• Jó felszín alatti vízminőségi állapot elérése vagy fenntartása összhangban a VKI 

céljaival; 

• Élőhelyek védelme, fenntartása, megvédése a környezetszennyezéstől. 

 

6.3.2 CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS 

Felszín alatti vizeink készletének mennyiségi és minőségi védelme stratégiai szintű feladat, hiszen a 

lakosság ivóvízfogyasztása döntően e forrásból történik. A készletek megőrzését az Ivóvízbázis-

védelmi Program szolgálja. A sérülékeny területen elhelyezkedő vízbázisok védelmét a VKI védett 

területekre vonatkozó előírásainak megfelelően kell kezelni.  

 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló, többször 

módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk 

területén a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai 

szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, 

legkésőbb 

– 2010. december 31-ig a 15.000 lakos-egyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású 

szennyvízelvezetési agglomerációk területén (Hódmezővásárhely) 

 

Az utóbbi évek leglátványosabb fejlődése itt valósult meg. A központi belterület ellátása közel teljes. 

Az egyéb belterületek, Kishomok, majd Öreg-Kishomok bekapcsolása is indokolt, illetve – a külterület 

jellemzőire (majorok, gazdasági központok, stb.) tekintettel – célszerű a természetközeli tisztítási 

módszerek és technológiák alkalmazási lehetőségét is mérlegelni. A tisztítótelep bővítése szükséges, a 

megyei területrendezési terv szerinti térségi igényekre tekintettel. A biológiailag tisztított szennyvíz 

helyi hasznosításra alkalmas, a gyakorlati megvalósítás vízgazdálkodási és városfejlesztési érdek. 

Törekedni kell arra, hogy a tisztított, de nem hasznosított szennyvíznek a legkisebb hányada terhelje 
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a belvíz-, illetve a csapadékvíz hálózatot. A mártélyi üdülőterület csatornahálózatának kiépítését – 

Mártély községgel együtt, vagy önállóan – úgy kell megoldani, hogy még a tisztított szennyvíz se 

juthasson a Holt-Tiszába. 

 

A városi szennyvíztisztítóból kikerülő tisztított szennyvíz minősége a jelenleg hatályos jogszabály által 

előírt határértéket csak jelentős, a technológiát érintő beruházás útján tudná elérni, mely beruházás 

az engedélyezés időpontjában pénzügyi fedezet hiányában nem volt megvalósítható. Az üzemeltető 

több évre vonatkozó mérési eredménysorral alátámasztotta annak tényét, hogy ammónia-ammónium 

nitrogénre, összes nitrogénre és összes foszforra nem teljesíthető a jogszabályban megadott 

határérték. E komponensek vonatkozásában az üzemeltető kérelmére a felügyelőség egyedi kibocsátási 

határértéket állapított meg azzal a feltétellel, hogy a türelmi idő végéig (2010. december 31.) 

gondoskodni kell az ammónia-nitrogén, összes nitrogén és összes foszfor eltávolítására alkalmas 

technológiáról. 

 

A szennyvízcsatorna hálózat Kishomokon, Szikáncson, Batidán, Erzsébeten és Kútvölgyön történő 

kiépítése kapcsán a lakosság szervezése megtörtént, a szükséges tervek rendelkezésre állnak. A 

szennyvíztisztító korszerűsítésének előkészítése megtörtént mind a csatornahálózat bővítésére, mind 

a szennyvíztisztító telep fejlesztésére a pályázat beadásra került. A kétfordulós pályázat első 

fordulójának bekerülési költsége 78,288 millió Ft, melyből várható támogatás 66,545 millió Ft. Ebből 

az összegből készülhetnek el a kivitelezési és engedélyezési tervdokumentációk, valamint részletes 

megvalósíthatósági tanulmány. A kivitelezésre vonatkozó projekt összköltsége 2306 millió Ft, melyből 

várható támogatás 1960 millió Ft.  

 

6.3.4 BEL- ÉS KÜLTERÜLETI VÍZRENDEZÉS  

A bel- és külterületi vízrendezés a települési vízgazdálkodás fontos része. Magában foglalja a 

felesleges csapadék és belvizeket összegyűjtő és elvezető zárt, vagy nyílt belvízcsatorna kiépítését, a 

nyílt csatornák, árkok, tavak, folyómedrek gondozását.  

 

Hódmezővásárhely árvízvédelmi biztonsági szempontból kiemelten veszélyeztetett területen fekszik. 

Az I. rendű védelmet állami kezelésű védműrendszer és szervezet biztosítja. A központi belterületet 

övező II. rendű „körtöltés” önkormányzati tulajdonú és fenntartású. Az igazgatási területet érintően 

elhatározott állami vízügyi fejlesztések – kiemelten a Vásárhelyi Terv – hosszútávon is garantálják a 
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biztonságot. Fontos, hogy a tervnek valamennyi eleme – a védvonalak előírások szerinti kiépítésének 

befejezése, tározók megépítése, hullámterek lefolyásának gyorsítása – mielőbb megvalósuljon. 

 

A Hódtói csapadékvíz elvezető csatorna lefedési munkálatainak határideje 2011. november 30. 

Tervezve van záportározó építése a Hódtó-Kistiszai csatorna mellé. Pályázati forrásokat keres a város 

a városrészek belvíz- és csapadékvíz elvezetőjének teljes körű rekonstrukciójára. A benyújtott 

pályázatok a Csúcs és Béketelep városrészek esetében elbírálás alatt állnak. Csapadékvíz átemelők 

építését a Béketelep városrészbe tervezi a város, melyre a tervek elkészültek, jelenleg pályázati 

forrást keresnek. 

 

A belterületen a burkolt felületek növekedése miatt a Lévai utca főgyűjtő kapacitását kell megnövelni, 

mivel ez a csatorna szállítja Csúcs, Tabán városrészek teljes, Béke telep, Tarján és Belváros 

városrészek csapadékvizeinek egy részét. Búvár utcai, Pacsirta utcai, Mester utcai, Ipari Parki átemelő 

az adott körzet belvizeinek levonulását gyorsítja meg. A Búvár utcai átemelővel megszűnne az a 

tarthatatlan helyzet, hogy minden nagyobb zápor után az utca egy részén faltól – falig áll a víz. 

 

Csapadékvíz hálózat fejlesztése során egy új vízkormányzási műtárgy épülne a Kenyereéri, a Szőlőhalmi 

és a Hódtó-Kistisza csatorna találkozásánál, amely csökkentené a Hódtó-Kistisza csatorna terhelését. 

Az átépítésre tervezésére pályázatot akar az Önkormányzat benyújtani, ahol a források 90%-ban uniós 

pénzeszközből biztosíthatók. Várható bekerülési költség 150 millió forint.  

 

A Hódtó-Kistisza csatorna mellett szükséges egy záportározó kialakítása, amely megvalósításához az 

ATIKÖVIZIG-gel közösen nyújt be az Önkormányzat pályázatot, ahol az elnyerhető támogatás a 

költségek 90%-a. Várható összköltség 800-1000 millió Ft. 

 

A Hosszútávú Városfejlesztési Koncepció által is támogatott, tehát a város szerkezeti tervéhez 

illeszkedő feladatok: 

• Hódtó-Kistiszai főcsatorna felújítása és vízszállító kapacitásának növelése, záportározók 

építése; 

• Városi csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése (csatornák, átemelők, árkok, főgyűjtő 

bővítése stb.); 

• Mártélyon a Holt-Tisza szennyezésének megállítása. 
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Bel- és külterületi vízrendezés . Cselekvési terv Határidő Felelős 

 
• Az árvíz kockázatának, a 

belvízi elöntések 
mértékének csökkentése. 

 
• Belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat 

rekonstrukciója.  
 
• Befogadó mellékágainak takarítása, 

kitisztítása.  

• A belvízelvezetés biztosítása, a 

vízelvezető és öntöző csatornák megfelelő 

állapotának biztosítása. 

 
Monitoring mutatók: 
Beruházások megvalósulása. Befogadók állapota 
 

Belterületi bel- és 
csapadékvíz-védelmi 
fejlesztések 
megvalósítása  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nyílt 
csapadékelvezető árkok 
tisztítása, 
karbantartása 
 
A zárt 
csapadékelvezetők 
karbantartása, 
tisztítása 

Folyamatos, pályázati 
lehetőségek keresése. 
 
Belterületi csapadék- és 
belvízelvezetés 
problémáinak megoldása 
Hódmezővásárhely Tarján 
városrészben és az Ipari 
Parkban (DAOP-5.2.1/A-
09-2009-0006). Az 
elnyert támogatás 
130.751.995 Ft, a projekt 
összköltsége 145 279 994 
Ft. 
Hódmezővásárhely, Hódtó 
– Kis – tiszai főcsatorna 
belterületi szakaszának 
rekonstrukciója I. ütem 
A támogatott 
projektösszeg: 396 704 e 
Ft, az elnyert támogatás: 
357 034 e Ft. 

Folyamatos 
 
 
 

 
Folyamatos 

 

Városüzemeltetési 
és 

Városfejlesztési 
Iroda; Alsó-Tisza 

vidéki 
Környezetvédelmi 

és Vízügyi 
Igazgatóság 

belterülen a város, 
külterületen a 

város, az 
ATIKÖVZIG és a 
Tisza-marosszögi 
Vízgazdálkodási 

Társulat 
a Város 
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Csatornázás, szennyvízkezelés  Cselekvési program Határidő Felelős, költség 
• A csatornahálózat 

üzemeltetése 
 
• A szennyvízkezelés által a 

környezetterhelés 
csökkentése 

• A csatornahálózat működésének nyomon 
követése 

 
• A beruházási lehetőségek, fejlesztési 

alternatívák felmérése, fejlesztési 
koncepció kialakítása 
 

• A csapadékvíz elvezető csatorna hálózat 

fejlesztése. 

Szennyvízcsatornára 
való rákötési arány 
növelése 
 
 
 
 
Szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója, 
fejlesztése 
 
 

Folyamatos, pályázati 
lehetőségek figyelése 
 
 
 
 
 
Folyamatos, pályázati 
lehetőségek figyelése 

Városüzemeltetési 
és 
Városfejlesztési 
Iroda; Zsigmondy 
Viziközműveket 
Üzemeltető Zrt. 
Városüzemeltetési 
és 
Városfejlesztési 
Iroda; Zsigmondy 
Viziközműveket 
Üzemeltető Zrt. 

Vizek jó ökológiai állapotának 
elérése 

 Cselekvési program Határidő Felelős, költség 

 
• A VKI-ben és a VGT-ben 

megfogalmazott 
célkitűzések elérése  

• Kapcsolódás a helyi szintű szabályzásban, 
tervkészítésekben a VGT-hez 

 
• A jelenlegi követelményeknél szigorúbb a 

felszíni és felszín alatti vizek minőségét 
megőrző és javító intézkedések, 
programok. 

 
Monitoring mutatók: 

• Célkitűzések megvalósulása. 
 

Felhagyott 
hulladéklerakó 
rekultiválása, a lerakó 
területén monitoring 
tevékenység végzése 
 
Szennyvízcsatornára 
való rákötési arány 
növelése 
 
Szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója, 
fejlesztése 
 

Nem releváns  
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6.4 A KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLET ÉS GONDOLKODÁSMÓD ERŐSÍTÉSE  
 

A társadalmi értékrend alapvetően befolyásolja az ember és a természet viszonyát. A társadalmi 

környezettudatosság szintjét olyan szintre szükséges emelni, ami biztosítja a természeti 

erőforrásokkal történő átgondolt, fenntartható gazdálkodást, a környezeti elemek terhelésének 

tudatos csökkentését. A környezettudatos viselkedés sok esetben az egyének kényelmi szempontjainak 

a háttérbe szorításával, esetleg többletkiadásokkal jár, de meg kell ismertetni, és értetni az 

emberekkel, a hosszútávon jelentkező előnyöket. A környezettudatos viselkedési formák 

elterjesztését segítik elő a példaértékű kezdeményezések támogatása, bemutatása, a kárt okozó 

tevékenységek elítélése, szankcionálása.  

 

Főbb célkitűzések: 

 

• A környezeti nevelés, szemléletformálás erősítése az oktatás minden szintjén. 

• A környezeti információkat biztosító rendszerek kialakítása, fejlesztése, a megszerzett 

információk hatékony terjesztése. 

• A társadalom aktivitásának ösztönzése a környezeti programokban való részvételre, aktív 

szerepvállalásra.  

 

6.4.1 KÖRNYEZETI NEVELÉS, OKTATÁS 

A környezeti nevelés, oktatás elősegíti a különböző korosztályok környezettudatos szemléletének 

kialakulását, úgy, hogy az elsajátított ismeretek a gyakorlati életben meghozott döntések során is 

érvényt szerezzenek. A környezeti nevelés hatással van a megfelelő értékrend kialakítására, ösztönöz 

a fenntartható fogyasztási minták elsajátítására. A közoktatási törvény előírásai alapján minden iskola 

számára kötelezővé vált a helyi környezeti nevelési, és egészségnevelési program létrehozása.  

 

A környezeti nevelés elsődleges célterülete a közoktatás. Létrejöttek a környezettudatosság 

erősítését szolgáló nemzeti minősítési keretrendszerek (Zöld Óvoda, Ökoiskola, Erdei Iskola). Az 

Ökoiskolai képzésben a környezeti szempontok hangsúlyozottabban jelennek meg. 

 

A Közgyűlés 2006. november 16-án fogadta el azt a Közoktatási Koncepciót, mely alapján intézkedési 

terv készült. Ebben szerepel részletesen, hogy melyik intézményben milyen bővítés, felújítás 

szükséges. 
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Hódmezővásárhelyen több oktatási intézmény szorul komplex fejlesztésre (legsürgősebb feladatok: 

Tarján, Csúcs, Susán általános iskolák, Kertvárosban a Corvin szakközépiskola, valamint az újvárosi 

óvoda). A folyamatos szakmai megújulás mellett az integrációk során létrejött intézmények 

megnövekedett tanulólétszáma bővítést, a városi mintaértékű napi testnevelés / úszás program a 

megfelelő tornatermi hátteret (legalább 3 intézményben lenne indokolt) igényel. A közoktatási 

intézmények általános felújítására régóta nem volt mód, elsősorban a hibaelhárítás és az ahhoz 

kapcsolható kisebb felújítások történtek meg. 

 

Az akadálymentesítés hiánya és az eszközállomány folyamatos bővítésének, fejlesztésének igénye 

szinte minden intézményben aktuális. Emellett az épületek egy részének modernizáló, energiatakarékos 

rekonstrukciója, valamint a 21. századi korszerű technológiák (IKT) fogadására alkalmas intézményi 

környezet kialakítása is időszerű. Ezeket a szükségleteket a fenntartó – saját forrás hiányában – a 

DAROP akciótervei szerint, a pályázati körökhöz igazított ütemezéssel, fokozatosan tudja majd 

orvosolni. 

 

A fejlesztési célterületek meghatározásakor öt fő elvet kell követnie a városnak:  

1. minőség és hatékonyság növelése minden intézménytípusban  

2. az iskolák révén biztosítani a tudásalapú társadalom által megkövetelt készségek 

fejlesztését, az infokommunikációs technológiák alkalmazásában jártasság megszerzését  

3. az erőforrások legjobb kihasználása  

4. a társadalmi kohéziót erősítő, a tanulást vonzóvá tevő iskolai környezet kialakítása a 

hátrányos helyzetű gyermekek integrációja jegyében  

5. idegen nyelvi kommunikációs képesség erőteljes javítása révén az európai együttműködési 

lehetőségek kiaknázása, az egymástól tanulás feltételeinek kialakítása  

 

6.4.2 KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

 

A környezeti szemléletformálás célja a társadalom környezeti értékrendjének pozitív irányú 

befolyásolása, ezáltal egy élhetőbb élettér kialakítása, fenntartása. A közművelődési intézmények, civil 

szervezetek, a környezeti szemlélet kialakításában nagy szerepet játszanak, több eszközzel is képesek 

befolyásolni a közgondolkodást. A helyi média közlésanyagában is fontos integrálnia a környezetvédelmi 

ügyeket.  
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6.4.3 FENNTARTHATÓ FOGYASZTÓI SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA 

 

A jelenlegi fogyasztás színvonala, mértéke nem fenntartható mértékű. A termelés bővülése, a népesség 

növekedése, a természeti erőforrások egyre nagyobb mértékű kihasználásához, kiapadásához vezet. A 

fogyasztói szokások megváltoztatása területén változtatásra van szükség. A fogyasztásra nagyobb a 

nyitottság, amint a fogyasztásról való lemondásra. A fogyasztás területén megjelentek - a 

fenntarthatóság követelményeit kielégítő -ökogazdálkodás termékei, de ezek még nem terjedtek el, 

elsősorban azok magas árai miatt. A jövőben olyan termelési módszereket és fogyasztói szokásokat kell 

propagálni, melyek a fenntarthatóság követelményeit kielégítik, elkerülve a környezeti értékek 

degradálódását, kimerülését. A média által sugallt életmódok, szöges ellentétben állnak napjainkban a 

környezeti értékrenddel. Ha a médiában megjelennek is környezetvédelmi elemek, azok is inkább csak a 

csővégi eljárásokat erősítik (pl: szelektív hulladékgyűjtés). Az önkormányzat által fenntartott, 

támogatott médiának nagy szerepe lenne abban, hogy a lakosságot a környezettudatosabb életforma 

választására, az átgondoltabb fogyasztásra ösztönözze.  

 

Versenyképes, fenntartható agrár- és vidékfejlesztés: 

• Versenyképes agrárgazdaság elősegítése (kistérségi agrár-információs és szolgáltató centrum, 

agrár marketing, új típusú szövetkezések és termékpályák, stb.)  

• Mezőgazdasági modernizáció elősegítése, a mg-i technológia feltételeinek javítása (modern 

farmgazdálkodás, biogazdálkodás, gyógynövény-termesztés és -feldolgozás, agrárlogisztika, 

agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek elterjesztése). A jó 

minőségű szántóterületek lehetőséget kínálnak a biotermesztés ki- illetve elterjesztésére, míg 

egyéb területeken az ún. energianövények meghonosítására és a keresletnek megfelelő 

termesztésére.  

 

6.4.4 INFORMÁCIÓS SZABADSÁG 

Bár az utóbbi években bővült az információhoz való hozzáférés lehetősége, azonban még mindig vannak 

feladatok ezen a területen is. Az önkormányzat feladata a lakosság tájékoztatása a helyi környezet 

állapotáról. Évente tájékoztatót kell készíteni a környezetvédelmi programban foglaltak időarányos 

végrehajtásáról. Fontos feladat lenne a Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR) 

üzemeltetése, amin keresztül a lakosság megfelelő tájékoztatást kapna a település környezeti 

állapotának alakulásáról.  
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Cél Szükséges intézkedések Cselekvési program 

Környezeti nevelés, oktatás   

 
• Az oktatási intézmények 

működtetése során a 
környezeti értékrend 
képviseletének az 
elterjesztése.  

• Környezeti programokhoz 
történő csatlakozás 
(Ökoiskola, Zöld Óvoda, Erdei 
Iskola) 

 
• Helyi szabályozások felülvizsgálata, környezeti 

szempontok beemelése. 
 

• Az oktatási intézményekben a környezeti 
nevelési tevékenység fejlesztése, ösztönzése, 
és anyagi támogatása.  

 
Monitoring mutatók: 

• A minősített zöld intézmények számának 
alakulása.  

• Az Erdei Iskola, Zöld Óvoda, Ökoiskola 
programban résztvevő intézmények száma. 

 
A környezeti nevelés beépítése a pedagógiai munkába. 
 
A környezetvédelem, természetvédelem témájú rendezvények és 
intézményi indíttatású programok támogatása. 
 
A helyi környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek 
működésének támogatása. 
 

Környezettudatos szemléletformálás  Cselekvési program 
 
• A közművelődési és civil 

szervezetek szerepének 
növelése a 
szemléletformálásban. 

 
• A média aktív szerepvállalása a 

környezeti 
szemléletformálásban. 

 
• A közművelődési intézmények környezettudatos 

működésének megtervezése és kialakítása (pl: 
energiatakarékos megoldások, szelektív 
hulladékgyűjtés, stb.) 

• Civil környezetvédelmi szerveződések 
támogatása. 

• Környezettudatosság erőteljes megjelenítése a 
helyi médiában.  

 
Monitoring mutatók: 

- civil környezetvédelmi rendezvények 
- környezettudatosság fejlődése a lakosság 

körében 
 

 
A településen jelentkező legfontosabb területek feldolgozása, a 
hiányosságok folyamatos ismertetése – szeletív hulladékgyűjtés, 
veszélyes hulladékokról általában, komposztálás, levegővédelem 
stb. 
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Fenntartható fogyasztói szemlélet 
kialakítása  Cselekvési program 

 
• A fenntartható fogyasztás, 

mint fogalom ismertségének a 
növelése.  

 
• A vásárlói tudatosság 

szintjének az emelése, a 
környezetet jobban kímélő 
termékek választására való 
ösztönzés.  

 
• A környezettudatosság és fenntarthatóság 

elveinek beépítése a helyi szabályozási 
folyamatokba.  

• Helyi termékek, ökogazdálkodásból származó 
termékek piacának ösztönzése, 
figyelemfelkeltés.  

• Helyi média anyagának alakítása, befolyásolása, 
a környezeti értékek megjelenítése céljából 
(helyi újság, rádió, TV). 

 
Monitoring mutatók:  
Lakosság életvitelében tapasztalható változások. 
Fogyasztói szokások alakulása. 

 
Helyi média kiadványok eljuttatása a lakossághoz (szóróanyagok, 
újságok). 
 
A helyi termékeket kínáló rendezvények támogatása. 

Információs szabadság  Cselekvési program 

• A környezeti és vízügyi 
információkhoz való 
hozzáférés elősegítése  

 
• A lakosság környezeti 

informáltságának javítása.  

• Helyi tájékozató anyagok létrehozása, 
lakossághoz történő eljuttatása, a helyi 
környezet állapotáról.  

 
• Ügyfélbarát ügyintézés (lakossági bejelentések 

fogadása, megoldása) 
 
Monitoring mutatók: 
A lakosság környezeti ügyekben való informáltságának 
alakulása. 

A lakosság tájékoztatása a helyi környezet állapotáról (tájékoztató 
a környezetvédelmi programban foglaltak időarányos 
végrehajtásáról). 
 
Jegyzői hatáskörben történő eljárások lefolytatása, hatáskörön 
kívüli ügyek áttétele az illetékes hatósághoz. 
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6.5 TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM   
 

A társadalom folyamatosan növekvő terület-, energia- és erőforrásigénye következtében, a természeti 

környezet egyre nagyobb terhelésnek van kitéve. A legfőbb veszélyeztető tényező az élőhelyek 

csökkenése, felaprózódása, pusztulása, a nem megfelelő földhasználatból adódó túlhasznosítás, az 

éghajlatváltozás miatti özönfajok megjelenése. Természetvédelmi örökségünk megőrzése érdekében, a 

természetvédelmi szempontokat nem csupán a védelem alatt álló területeken, hanem minden más 

területen és tevékenységben is érvényesíteni kell.  

 

Főbb célkitűzések:  

• A védett természeti területek állapotának megőrzése, javítása.  

• A biológiai sokféleség megőrzésének és helyreállításának elősegítése a védett természeti 

területeken kívül is. 

 

6.5.1 A TERMÉSZETI TÁJ ÉS ÉRTÉKEK VÉDELME  

A Natura 2000 területeken folytatott tevékenységek, előírásoknak megfelelő módon történő 

végzéséről gondoskodni szükséges. A természetvédelmi törvény hatályba lépése óta ex lege - azaz a 

törvény erejénél fogva - védett természeti területnek minősül valamennyi forrás, láp, víznyelő, szikes 

tó, kunhalom, barlang és földvár. A természet védelme nem csupán a védett természeti területekre, 

hanem a nem védett területekre, a táj egészére ki kell, hogy terjedjen. Az érzékeny természeti 

területek (ÉTT) olyan extenzív művelés alatt álló területek, amelyek a természetkímélő gazdálkodási 

módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az élőhelyek megőrzését, a biológiai sokféleség fenntartását, 

a tájképi értékek védelmét szolgálják.  

 

Hódmezővásárhely térségében számos természeti és táji érték található, melyek megőrzése az 

élővilág védelme, a biológiai sokféleség fokozása, valamint a kedvező tájképi megjelenés érdekében 

kiemelt feladat. A város területén jelenleg szigetszerűen elhelyezkedő erdő- és gyepterületek, 

valamint a közöttük kapcsolatot biztosító természeti területek összessége alkotja az ökológiai 

hálózatot. A hálózatot alkotó három típusú terület a magterület, a rehabilitációs terület és az 

ökológiai folyosó.  

A város közigazgatási területén található országos jelentőségű védelem alatt álló Mártélyi Tájvédelmi 

Körzet magterület. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó 2213 ha 

területű hullámtérnek eredeti állapotú értékes növényállománya mellett fontos szerepe van a vonuló 

madarak táplálékszerzésében. A tájvédelmi körzet északi részén elhelyezkedő üdülőterület 
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fejlesztése csak az értékmegőrzést elősegítve, természetkímélő megoldások kidolgozásával 

javasolható.  

Rehabilitációs terület a Tisza magterületen kívüli hullámtere, valamint az igazgatási terület keleti 

részén elhelyezkedő vásárhelyi puszta, amely a szikes pusztai növény- és állatvilág értékes 

maradványit őrzi. Folytonos ökológiai folyosó a Tisza hullámtere és az egyéb füves élőhelyek. 

Ugyancsak ökológiai hálózati kategória az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű un. Natura 2000 területek, melyek részben vagy egészben lefedik az eddig 

felsoroltakat. Ezek a területek olyan különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű különleges 

természet-megőrzési területek, melyeken csak olyan tevékenység folytatható, mely biztosítja az 

adott területen védett fajok hosszú távú fennmaradását és a természetes folyamatok érvényesülését. 

Hódmezővásárhely területen megtalálható, különböző fokozatú természetvédelmi oltalom alatt álló 

területek (tájvédelmi körzet, természeti területek, Natura2000 területek, ökológiai folyosók, stb.) és 

kultúrtörténeti értékek (kunhalmok) megfelelő védelme biztosítandó. Kivétel a hatályos 

településrendezési tervben gazdasági célra előirányzott nagyszigeti terület, amellyel kapcsolatban 

további egyeztetést kell kezdeményezni. 

Mártélyi TK  

A felhagyott szántókon, legelőkön és az üres vágásterületeken erősen terjed a gyalogakác. Ugyanitt a 

nedves foltokon a hamvas szeder borítja a felszínt. A kaszálásban, legeltetésben már egy évi 

kimaradása is a növényzet faj összetételének megváltoztatását idézheti elő. Az iszapzátonyokon, vagy 

elárasztott szántókon az amerikai kőris terjed, kefesűrű újulatot képezve. A jelenlegi hasznosítás - 

főként a gyepterületek használata - távol áll az ideális célkitűzésektől, kb. 400 hektárnyi terület 

lenne alkalmas legelőnek, de állatállomány híján a gyepek hasznosítatlanok maradnak. A kaszálatlan 

területeken, mintegy 80-90 ha gyepet fenyeget közvetlenül a beerdősülés. Természetvédelmi 

szempontból az erdőgazdálkodási tevékenység sem ítélhető optimálisnak. Az ápolatlan területeken 

rohamosan terjed a gyalogakác.  

A TK látogatottsága számottevő, de csak pontszerűen jelentkezik, jellemzően a Mártélyi holtágra és 

közvetlen környezetére koncentrálódik. 

 

A terület védetté nyilvánítása óta a szántóföldi művelés kb. 30 hektáron visszaszorult, mély fekvésű 

részeken vannak felhagyott szántók. A hullámtér területén kézimunka-igényes és költséges 
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növénytermesztés nincs, ugyanezen okból a kemikáliák használata is jelentéktelen. A hullámtéri 

gyepeken 1980 óta nem legeltetnek, a gyepek mintegy felét kaszálják, a többi már beerdösült, illetve 

felhagyott, elmocsarasodott terület. Az erdőgazdasági, a szövetkezeti és a KNP kezelésű erdők 

művelése érvényes erdőterv szerint történik. Az érvényes jogszabályokkal összhangban a 

fakitermelés a vegetációs időn kívül végzik. Az erdőtervezés, vágásbesorolások a természetvédelmi 

kezelő bevonásával, szakhatósági jogosítványok érvényesítésével lehetséges. 

 

A területen a vadászati jogot a Hódmezővásárhelyi Előre VT gyakorolja. Vadászható nagyvad: az őz, a 

szarvas és a vaddisznó. Vadászható apróvad: a fácán, a mezei nyúl, és a vadászható vízívadfajok. A 

terület Ramsari minősítésével összefüggésben a vízivad vadászata korlátozott, a jelenleg érvényes 

szabályozás szerint csak október l-e után és csak a TK kevéssé frekventált részein lehetséges. 

Mártélyon a holtág a horgászok kezelésében van. A haltelepítés üzemterv szerint történik, nem honos 

fajokat tilos telepíteni. Körtvélyesen, a folyó, valamint az áradás után visszamaradt vízfelületek 

halászati kezelője a Tisza Halászati Szövetkezet (Szeged). A hullámtér az egyik legfontosabb tiszai 

ívóhely, ugyanakkor a visszamaradó halivadékok a gémfajoknak adnak gazdag táplálékot. Az 

ivadékmentés, áttelepítés egyelőre megoldatlan. 

 

1928 óta ismert a mártélyi üdülőhely. A nagyszámú látogató főként a nyári iskolai vakáció idején 

terheli a körzetet. Az évi fizető vendégéjszakák száma 55-60 ezer. Az üdülőterület, amely 

Hódmezővásárhely belterületének része, a védetté nyilvánítás alkalmával -kompromisszum 

eredményeként - került besorolásra. A 118 hektáros 524 helyrajzi számot magában foglaló terület 

fele beépített. Mártély község közvetlenül a védett zóna mellett fekszik. A 1300 lelket számláló 

község nem gyakorolt számottevő hatást a védett területre. Vásárhely 6 km-re van a 

hullámtértől, ez a távolság a zavaró, veszélyeztető tényezőket tekintve (falopás, illegális 

szemétlerakás) igen közelinek tűnik. 
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Természeti táj és értékek 
védelme 

 Cselekvési program 

 
• Helyi jelentőségű védett 

területek számának, 
méretének növelése. 

 
• A tájvédelmi értékek 

érvényesítése a 
településfejlesztés, -
rendezés során. 

 
• A biodiverzitást 

megőrző gazdálkodási 
módszerek terjesztése. 

 
• Helyi védetté nyilvánítások lebonyolítása.  
 
• Szaktanácsadással segíteni kell a helyi 

gazdálkodókat, a Natura 2000 
támogatásokhoz való hozzájutáshoz.  

 
• A helyi településfejlesztési és -rendezési 

tervek felülvizsgálata, a tájértékek 
képviselete.  

 
Monitoring mutatók: 

• Védett területek számának, területének 
alakulása.  

• Támogatások igénybevételének alakulása.  
 

 
Az érintett lakosság folyamatos tájékoztatása a rendelkezésre álló 
agrártámogatások megszerzése érdekében. 
 
A meglévő tervek és programok aktualizálása védelem alá helyezési 
eljárásokat követően – indokolt esetben. 
 
A helyi védelem alatt álló értékek táblával történő megjelölése. 
 
A védett természeti értékek fenntartása, folyamatos értékmegőrzés. 
 
Az érintettek részére tájékoztatás nyújtása, a Natura 2000 hálózat 
részét képező ingatlanokon végezhető tevékenységekről, a jogszabályi 
változásokat figyelembe véve. 
 
A település közigazgatási területén található kunhalmok felmérése 
helyrajzi szám és EOV koordináták szerint.  
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6.6 FENNTARTHATÓ TERÜLET ÉS FÖLDHASZNÁLAT 
 

A gazdasági-társadalmi tevékenységek megvalósulása különböző mértékű földhasználattal jár együtt. A 

különböző területhasználati módok különböző környezeti elemeket vesznek igénybe, azokat eltérő 

módon hasznosítják, illetve terhelik meg. Az elmúlt években a területhasználat alakulását a művelés alól 

kivett területek arányának a növekedése jellemezte. A földhasználat során gondot okoz a hagyományos 

értékőrző gazdálkodási módszerek háttérbe szorulása, fokozatos eltűnése.  

 

Fő célkitűzések:  

• A természeti erőforrások megőrzése, fenntarthatóságának biztosítása.  

• A terület agro-ökológiai adottságaihoz igazodó földhasználat kialakítása. 

 

6.6.1 TALAJOK VÉDELME ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA 

 

A város kiterjedt igazgatási területét alapvetően az un. mezőgazdasági térség jellemzi. A döntően 

belterjesen művelt szántók mellett jellemző a rét, legelő, illetve csak elvétve az erdőművelés. 

Nagyobb összefüggő erdőterület csak a Tisza árterében található. A mezőgazdasági területek 

kiterjedésének csökkenésével a jövőben sem kell számolni, azonban a táji adottságok jobb 

kihasználása érdekében a mezőgazdasági szerkezet átalakulása és a művelési ágak változása – pl. 

gyepterületek növelése –várható. A mezőgazdasági területek fejlesztése érdekében a termelési 

hagyományokhoz igazodó, de a táji, természeti értékek védelmét biztosító differenciált övezeti 

rendszert kell kialakítani  

 

A talaj egy feltételesen megújuló természeti erőforrás, melynek megóvása, termékenységének 

fenntartása mindenki érdeke. A talajok degradációjának folyamatát a gazdasági - és társadalmi 

tényezők nagymértékben előmozdították (területfoglalás, mezőgazdaság). A föld felszínén vagy a 

földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld 

minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják. Beruházás megkezdése 

előtt gondoskodni kell a termőréteg megfelelő letermeléséről és termőtalajként felhasználásáról. A 

kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld 

minőségében kárt ne okozzanak. 
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Problémát jelent a környezettudatos gazdálkodás hiánya, a sokszor szakszerűtlen agrotechnika. Az 

intenzív gazdálkodás mellett gondot okoz a területek művelésének elhagyása is, ami a biodiverzitás 

csökkenését, és környezet-egészségügyi problémákat is okoz (pl: parlagfű). A környezetbarát 

mezőgazdasági gyakorlat fő támogatását az Új Magyarországért Vidékfejlesztési Program (UMVP) 

támogatja.  

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11§ alapján: 

(1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 

igénybevételével – lehet felhasználni. 

(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg 

helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni 

különösen a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését, 

valamint a bányaüzemet és az egyéb természeti kincsek kitermeléséhez szükséges 

létesítményt is.  

(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.  

 

Átlagos minőségű termőföld, az adott település azonos művelési ágú termőföldjeinek 1 hektárra 

vetített aranykorona értékeinek átlaga, amely Hódmezővásárhely településen a különböző művelési 

ágak esetében az alábbiak: 

- szántó  30,40 AK 

- legelő:  6,63 AK 

- szőlő:  50,66 AK 

- nádas:  16,95 AK 

- kert:  34,02 AK 

- rét:  11,66 AK 

- gyümölcsös: 39,24 AK 
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Talajok védelme és 
fenntartható használata  Cselekvési program 

• A talajok 
termékenységének a 
védelme, a 
talajdegradációs 
folyamatok 
mérséklése. 

 
• A termőföld 

mennyiségi és minőségi 
védelme. 

 
• A talajvédelmi ismeretek terjesztése a 

szaktanácsadási, oktatási rendszer keretein belül. 
 

• A beruházások során a talajvédelmi szabályok 
betartása.  

 
• Szennyvíziszapok szakszerű kezelése, hasznosítása.  

 
• A természet és környezetkímélő gazdálkodási módok 

elterjesztése. 
 
Monitoring mutatók: 

• Az agrár-környezetgazdálkodással támogatott 
területek kiterjedésének alakulása. 

Az agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadási 
rendszer fenntartása. 
 
Lehetőség szerint az erdőterület, zöldfelület növelése. 
 
A keletkező szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása. 
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6.7 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS 
Az emberi tevékenység következtében a légkörbe került és felhalmozódott üvegházhatású gázok 

hatása, a napjainkban tapasztalható éghajlatváltozásban már megjelent. A megváltozó hőmérsékleti és 

csapadékviszonyok, egyes szélsőséges meteorológiai jelenségek, veszélyeztetik a lakosság 

életminőségét, környezeti értékeinket. A már elkerülhetetlennek tűnő változásokra fel kell készülni, 

egyrészt a káros hatások mérséklésével, másrészt az alkalmazkodási képesség erősítésével. A nemzeti 

stratégiai célkitűzéseket, intézkedéseket, a kétévente elkészülő Nemzeti Éghajlatváltozási Program 

tartalmazza, amihez a helyi, települési Környezetvédelmi Program célkitűzéseit is igazítani kell.  

A legfőbb célkitűzések a következők: 

• Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. 

• Energiahatékonyság, és energiatakarékosság növelése. 

• Növényborítottság növelése az üvegházhatású gázok megkötésére. 

• A kedvezőtlen hatások elleni védekezési rendszer hatékonyságának fejlesztése. 

 

6.7.1 KÖZLEKEDÉS 

Fontos feladat a környezetkímélő, energia-hatékony közlekedési rendszerek elterjesztése. A város 

közlekedésében csaknem egyenrangú szerepet játszik a közforgalmú közlekedés, az autós közlekedés 

és a kerékpározás. A közforgalmú közlekedés – főként a buszközlekedés – döntően a Szeged irányú 

utazásokat elégíti ki, de a város belső közlekedésében is fontos szerepet játszik. A legáltalánosabb 

közlekedési mód azonban a kerékpározás, amelynek nagy hagyománya van a városban.  

 

Az Ipari Park feltáró út megvalósításához szükséges tervek elkészültek, pályázat benyújtásra került. 

Teljes bekerülési költség 649 millió, igényelt támogatás 552 millió. Belterületi út rekonstrukció 

folytatására szükséges tervek elkészültek, pályázati források keresése van folyamatban. Becsült teljes 

költség 3.0 milliárd Ft. Külterületi úthálózat fejlesztésének folytatásához a tervek egy része 

elkészült, pályázati források keresése van folyamatban. Helyi közösségi közlekedés fejlesztésére 

pályázat kiírása megtörtént, szükséges tervek elkészültek Tervezési bekerülési költség 220 millió Ft, 

igényelhető támogatás 200 millió.  

 

Közúti közlekedés 

A jelentősebb közlekedési beruházások forrását a 2013-ig terjedő időszakban a Közlekedés Operativ 

Program (KözOP) jelenti. E szerint megépül a 47. sz. főút Hódmezővásárhelyi átkelési szakaszának 

tehermentesítő útvonala, amely lehetővé teszi a legforgalmasabb és jellemzően kedvezőtlen 

vonalvezetésű városi átkelési szakaszok egy részének városi tulajdonba vételét és 
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forgalomcsillapítását. 2013-ig megvalósul a 47. sz. főút Hódmezővásárhely-Szeged közötti, még 2 sávos 

szakaszának négynyomúsítása. A 47. sz. főút megerősítése és négy sávra bővítése a város szegedi 

közúti kapcsolatának színvonalemelését szolgálja. A tehermentesítő út megvalósulása a belváros 

forgalom-mentesítésének feltétele. Az M43 gyorsforgalmi út megépítése – elsősorban az 5. sz. főút - 

47. sz. főút közötti szakasza – lehetővé teszi majd Szeged elkerülését. Hódmezővásárhely számára az 

M47 gyorsforgalmi út megépítése fontos beruházás, bármelyik változat épüljön is meg. A Város 

érdekeit egy olyan nyomvonal szolgálja a legjobban, amely a lehető leggyorsabb eljutást teszi lehetővé 

Szeged felé és az M5 autópályára, egyidejűleg a Város számára fontos helyi fejlesztéseket is 

tartalmaz. Ilyen szempontból a jelenlegi 47. sz. főút gyorsforgalmi úttá való fejlesztését és 

Hódmezővásárhely északi elkerülését is tartalmazó Csongrád megyei Területrendezési Terv javaslata a 

legelőnyösebb. Ez a megoldás megegyezik a Város hatályos Településrendezési Tervével is. A közeljövő 

fejlesztései e változat megvalósulását vetítik előre a 47. sz. főút négynyomúsításának befejezésével. 

Az M47 gyorsforgalmi úthoz olyan csatlakozások épülnek ki, amelyek igazodnak a város kapcsolati 

szerkezetéhez. Az északi körgyűrű beruházási költségei olyan nagyok, hogy ez a fejlesztés csakis 

központi forrásokból képzelhető el. Megépítését az M47 gyorsforgalmi út építésével célszerű 

összekapcsolni, mivel létezik olyan nyomvonal-változat, amely tartalmazza az északi elkerülőt is. Nagy 

jelentőséggel bír a Hódmezővásárhely - Algyő közötti utóútszakasz négysávossá tétele, valamint a 

várost elkerülő és a nehézgépjármű-forgalomtól ezáltal tehermentesítő autóút megépítése. Ezek által a 

város is bekapcsolódhat a Közép-Európán keresztül húzódó autópálya-rendszerbe. 

 

Tömegközlekedés 

A városi tömegközlekedési eszközök terén jelentős fejlesztések történtek Hódmezővásárhelyen, a 

folyamatot továbbra is ösztönözni kell. A közúthálózat fejlesztése bizonyos esetekben az átmenő 

forgalmat csökkenti, de a munkába/iskolába járás továbbra is közlekedési csúcsokat okoz. Számtalan 

esetben megfelelő közlekedésszervezéssel jelentősen enyhíthetőek lennének a feszültségek. A 

közforgalmú közlekedés fejlesztésének legfontosabb célja a jó minőségű helyi és helyközi buszhálózat 

utasszám-csökkenésének megállítása a szolgáltatás színvonalának javításával. A tervbe vett Tramtrain, 

vagy a kézenfekvőbb regionális vasút terve a közlekedésfejlesztés jelenlegi helyzetében 2015. előtt 

aligha valósulhat meg. Amennyiben országos szinten döntés születik ezekről, úgy a Város feladata a 

számára legmegfelelőbb nyomvonal kiválasztása és megtervezése, valamint a későbbi finanszírozási 

háttér megteremtése. További feladat a Várost érintő nyomvonalak számára a kiépítés lehetőségének 

fenntartása és a megvalósulás esetére az ezeket minél jobban kiszolgáló ráhordó buszhálózat 

támogatása. Hódmezővásárhelyen a közforgalmú közlekedés alapja a helyközi és helyi buszhálózat, és 
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ez hosszútávon várhatóan így is marad. A jelenlegi buszközlekedés fejlesztésére számos lehetőség van. 

Ehhez a következő eszközök állnak rendelkezésre:  

• a várakozási, átszállási idők észszerű csökkentése,  

• a buszos utazások kényelmének javítása,  

• közlekedési kártya- és új tarifarendszer bevezetése. 

 

A tramtrain-hez szükséges vasúti infrastruktúra-fejlesztéssel és némi forgalomszervezéssel igen 

rugalmas közlekedési rendszer alakítható ki. Ennek gerincét a korszerű járművekkel biztosított sűrű 

vasúti összeköttetés jelentené Szeged és Hódmezővásárhely között. Ehhez csatlakoznának a 

menetrendjükben a vonathoz illesztett, a város több térsége felől kapcsolatot biztosító autóbusz-

járatok. Ez a rendszer számos előnnyel jár. Nem igényel a városban villamospálya építést, ami jelentős 

beruházási költségmegtakarítást eredményez. Nincs szükség a tramtrain nagyon drága speciális 

járműveire, helyettük ma is létező, olcsóbb járművek alkalmazhatók. A ráhordó autóbuszjáratok vonalai 

szükség szerint változtathatóak, s a város nagy területét kapcsolhatják igen hatékonyan a rendszerbe. 

 

Kerékpározás 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kerékpárosbarát Település 2011” címre 

nyújtott be pályázatot a Nemzeti fejlesztési Minisztériumhoz. A pályázatban bemutatásra kerültek a 

város kül- és belterületének kerékpáros közlekedése, a kerékpárutak karbantartottsága, kerékpár 

elhelyezési kapacitások, kerékpáros pihenőhelyek, kerékpár szervizek és szaküzletek és a 

kerékpárlopások megakadályozása érdekében tett rendőrségi intézkedések. Kerékpáros stratégiák 

bemutatása mellett tájékoztatta az Önkormányzat a Minisztériumot kerékpárút hálózat fejlesztésével 

kapcsolatos elképzelésekről is. 

 

Csongrád megyében és Hódmezővásárhelyen is, régi hagyománya van a hétköznapi kerékpározásnak, 

amit továbbra is bátorítani és ösztönözni kell. Fontos feladat az egyes településeken belüli, illetve a 

szomszédos települések közötti hivatásforgalmi igényeknek megfelelő, azokat kiszolgáló kerékpárút-

hálózat kialakítása és fenntartása. A lakóterületek közterületei nem mindig teszik lehetővé, és a 

forgalom nem mindig teszi szükségessé egy önállóan vezetett kétirányú kerékpárút építését. 

Figyelembe kell venni, hogy a kerékpárút-hálózatot együttesen alkotják a közös gyalogos-kerékpár 

utak, a kétoldali egyirányú, egyoldali kétirányú kerékpársávok, a kisforgalmú, vegyes forgalmú utcák. 
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A kerékpárutak országos hálózata a kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés koncepciója szerint elsősorban 

a főutak mentén, de azoktól elkülönítve, valamint a folyók mentén, az árvízvédelmi töltéseken vagy 

azokkal párhuzamosan épül ki. Csongrád megyét az országos kerékpárút törzshálózat elemei közül két 

vonal érinti, amelyek meglévő elemeit kevés kivétellel mindössze a települések belterületi kerékpárút 

hálózatának kiépült szakaszai jelentik. A tervezett kerékpárutat a Csongrád–Felgyő– Csanytelek–Baks–

Ópusztaszer–Sándorfalva–Szeged–Kiszombor útvonal mentén, a megye kiemelkedően fontos turisztikai 

tengelyében önálló vonalvezetésű kerékpárútként kell kialakítani, a dél-magyarországi kerékpárutat 

pedig a Baja–Szeged–Békéscsaba nyomvonalon, az 55. sz. és a 47. sz. főút közelében, 

Hódmezővásárhelyen keresztül Orosháza felé. 

Kerékpár út hálózat fejlesztésére két pályázat került benyújtásra, melyből a Barattyos irányában 

történő építés 100%-os támogatásban részesült, amely 186 millió Ft. Mártély - Mindszent 

településekkel együtt kerékpárút épül Mindszent belvárosáig. Teljes költség 288,9 millió, elnyert 

támogatás 260 millió Ft.  

 

Vízi közlekedés 

A vízi közlekedési infrastruktúra fontos eleme a kikötőhálózat, amely fejlesztésre szorul. A Csongrád 

megyei területrendezési terv figyelembevételével a szegedi kikötőt országos jelentőségűvé kell 

fejleszteni, Csongrádon és Hódmezővásárhelyen pedig térségi jelentőségű kikötőt kell kialakítani. 

 

6.7.2 TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS 

A természeti katasztrófák jellemzője, hogy általában váratlanul keletkeznek, pusztító hatásúak. a 

lakosság széles rétegét érinthetik, összetett jellegűek. A belvízrendezés a település közigazgatási 

területén kiemelt jelentőségű feladat kell, hogy legyen a jövőben.  

 

6.7.3 ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

Az energiaárak emelkedése és a fenntartható energiahasználat miatt a jövőben indokolt 

energiatakarékossági intézkedések végrehajtása, illetve alternatív energia felhasználása. Az 

önkormányzati intézmények és a háztartások fenntartható energiagazdálkodásának elősegítése és 

támogatása jövőben is nagy szerepet kaphat (uniós források igénybe vétele, NEP pályázatok, Panel 

program stb.).  

 

Geotermál program keretében 2006. dec. 13-a óta egy új termálkút-pár épült meg a hozzá kapcsolódó 

termál vezeték rendszerrel együtt. Az INTERSPAR Áruház a termálrendszerre való csatlakozása 
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megtörtént. Teljes bekerülés 730,8 millió Ft. Beadásra került a Kása erdőben létesítendő visszasajtoló 

kút megvalósítására és a Távhő szekunder elosztóvezeték korszerűsítésére a pályázat, melynek teljes 

bekerülési költsége 776 millió Ft, melyből igényelt támogatás 209 millió Ft. Folyamatban van az Északi 

termálkör kialakításának előkészítése. Várható bekerülési költség 1056 millió Ft, igényelhető 

támogatás 500 millió Ft. Az Északi termálkör megvalósítását befektető bevonásával tervezi az 

Önkormányzat.  

 

Hódmezővásárhely Polgármesteri Hivatala elkötelezett a megújuló energiaforrások alkalmazására és 

hasznosítására, ennek érvényesítését korábbi fejlesztései (pl.: geotermikus energia hőhasznosítása) és 

önkormányzati határozatai bizonyítják. 

 

Hódmezővásárhelyi kistérség kiváló természeti-földrajzi adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági 

és erdészeti tevékenységeket illetően, ami a biomassza-termelés szempontjából kimagaslóan kedvező 

feltételeket jelentenek. 

 

Hódmezővásárhelyi kistérség teljes biomassza-készlete 1,2 millió tonnára tehető, melyből az újra 

felhasználható (regenerálódó, újratermelhető), energetikai célra ténylegesen javasolható biomassza 

mennyisége mintegy 800.000 tonna/év. 

 

A biomasszából előállított energiahordózok illetve azok felhasználási területei szerint a biomassza 

energetikai felhasználása három nagy területre bontható: 

• szilárd biomassza közvetlen hőhasznosítása, 

• folyékony energiahordozók előállítása és 

• gáz (biogáz) termelése. 

 

A kistérség fontosabb szántóföldi növények termésmennyiségéből előállítható energia gabonafélék 

tekintetében bioetanol előállítás formájában történhet gazdaságos módon. Olajos növények 

tekintetében a biodízel előállítása merülhet fel. A silókukorica, lucerna energetikai hasznosítása biogáz 

előállítással történhet. A melléktermékek hasznosítása elsősorban a közvetlen vagy brikettált, pelletált 

formában történő elégetéssel valósulhat meg. 

 

Az alábbi felsorolás a Hódmezővásárhelyi kistérség energiában kifejezett biomassza-potenciálját 

tartalmazza a főbb hasznosítási formáknak megfelelően.  
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Hasznosítási irány          Energia GJ 

Bioetanol előállítás         4 815 643,0 

Biodízel előállítás         134 434,6 

Biogáz termelés         831 551,4 

Közvetlen hőhasznosítás        469 546,2 

Összesen           6 251 175,0 

 

Az adatokat összegezve megállapítható, hogy a kistérségben található és évente képződő biomassza, 

mintegy 6,2 PJ energiamennyiségnek felel meg. 

 

A térség jelenlegi, vagy energetikai célra termesztett ültetvényekkel bővülő energetikai potenciálja, 

csak a lehetőséget jelenti a saját energiaforrások szempontjából. Ezek hasznosítása nagymértékben 

függ a választott műszaki megoldástól. A biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei az utóbbi 

években némileg változtak. A változást az energiaválság kezdetétől eltelt időszak tapasztalatai 

iniciálták, nevezetesen bár a megújuló energiaforrások használata szükségszerűség, a jövőért 

felelősséget érző jelenkor kötelessége, mégis az emberek áldozatvállalása nem tört utat a kialakult, 

megszokott energiafelhasználási szokások mellett. Ennek következménye, hogy a megújuló 

energiaforrások energiaválságot követő helyi felhasználás helyett olyan területekre terelődik, mely 

nem változtatja meg az energiafelhasználási szokásokat. Így az utóbbi időben egyre inkább célként 

jelenik meg a távhőellátás, és/vagy a villamos energia termelése megújuló (pl. biomasszából is) 

energiaforrásokból. Ezt hivatott elősegíteni az állami támogatás is, mely a megújuló energiaforrásokból 

termelt villamos energia árát előnyösen állapítja meg, és az így termelt energia kötelező átvételét is 

elrendeli. Magyarországon a 93/2004. GM rendelet a közcélú villamosművek villamos energia vásárlási 

árának megállapításáról, és az átvételi kötelezettségről rendelkezik. 

 

Az energetikai célra felhasználható biomassza-készlet a kistérség számára olyan megújuló természeti 

erőforrást jelent, melynek gazdasági folyamatokba való integrálása az erőforrások olyan új, 

társadalmilag hasznos, gazdaságilag ésszerű, ökológiai szempontból is elfogadható kombinációját 

hozhatja létre, melynek kedvező hatása lehet a kistérség fejlődésére. 

 

Biomassza-bázisú hőtermelés lehetőségei: 

1. Kogenerációs kiserőmű biotechnológiai melléktermékre 

Az ipari parkba tervezett biohajtóanyaggyártás biodízel hajtóanyag előálítása lehet. Az üzemben 

jelentős mennyiségben keletkezik jó fűtőértékű melléktermék, ezért itt egy hőközpont kialakítása 
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javasolható. A hőközpont alkalmas lehetne folyamatos üzemre, mert az ipari park hőigénye is közel 

állandó lehet. A megoldás lehetőséget kínál egy kogenerációs kiserőmű létesítésére. 

Ismeretek szerint mintegy 50 000 t tüzelőanyaggal lehet számolni. Ez lehetővé tenné egy kb. 10 MW 

hőteljesítményű hőközpont üzemeltetését, amely ezen belül 3 MW villamos teljesítmény kiadására is 

alkalmas lehet. 

 

 

2. Biogáztermelés hőhasznosításra 

A Kistérség növénytermesztési adatait, a szántóföldek tápanyag-utánpótlásában bekövetkezett negatív 

tendenciákat, az állatállomány nagyságát és azt a tényt, hogy a térségben a csatornázás bővítését, 

ezzel egyidejűleg a szennyvíztisztítás mértékének növekedést tervezik, számításba lett véve több 

biogáztelep létesítése. A biogáztermelés lehetővé teszi az állattartási hulladékok hasznot hozó 

ártalmatlanítását (biogáztermelés, és a biogáz hőhasznosítása), ugyanakkor lokális energiatermelés 

mellett olyan növényi tápanyag is keletkezik, ami a térségben a talajok javítására használható. 

 

A kistérség adatait figyelembe véve a kistérségi szennyvíztisztító telepei közelében egy nagyobb és 

három kisebb biogáztelep létesítése is indokolt. Egy 3 MW villamos teljesítményre is képes berendezés 

1,3 milliárd Ft. Egy 0,8-1 MW villamos teljesítményre is képes berendezés 650 millió Ft beruházást 

jelent. 

 

A biogáztermelés jól felhasználható a térségben indokolt ültetvényes biomasszatermelés intenzívvé 

tételére is. 

 

3. Biomassza termesztés energetikai célra 

Az 5000 ha ugaroltatott szántó maximum 100 000 t energianövény előállítására lehet alkalmas. 

Kommunális hőtermelők esetében ez az alapanyag-mennyiség összesen mintegy 25 000 lakásegység 

fűtéséhez elegendő. Lokális áramtermelést feltételezve 12 MW villamos teljesítmény előállítására, 

mellette kb. 25 MW hulladékhőalapú hőszolgáltatásra elegendő. 

 

Egy nagy felhasználó esetében a kogeneráció lenne célszerű. A lakásszám és a koncentráltság 

figyelembe vételével egy ilyen létesítmény Hódmezővásárhelyen létesülhetne. Telepítésére a város 

peremterülete vehető számításba, tekintettel arra, hogy az alapanyag beszállítása jelentős 

teherforgalommal járna. 
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Az energianövény-termesztéssel létrejövő lignocellulóz másik hasznosítási lehetősége a decentralizált 

hőtermelés. Kisebb hőtermelők vagy bálát égetnek, vagy a biomasszából előállított pelletet, esetleg 

faaprítékot.. Kisebb hőtermelők (0,5-2,5 MW) jól használhatók kisebb településeken közösségi 

létesítmények fűtéséhez, mezőgazdaságban állattartó telepeken fűtéshez, vagy üvegházak/fóliasátrak 

fűtéséhez. Az utóbbinak nagy szerepe lehet a ma már drága gáz kiváltásánál. 

 

Napenergia hasznosítás 

A város földrajzi elhelyezkedése folytán az országos átlagot meghaladó potenciállal rendelkezik. A 

globálsugárzási értékekben ugyan nincs lényeges eltérés az országos átlagtól, de a napfénytartam 

tekintetében a város kedvező pozíciójú az évi 2100 körüli napsütéses órák számát tekintve. Mivel a 

városban és környékén nincs számottevő légszennyező tevékenység, a légköri feltételek is kedvezőnek 

mondhatók. 

Sokéves átlagban az évi összes napsugárzási energia 5129 MJ/m2. Szokásos a különböző energiafajták 

átszámítása olajegyenértékre. Ha 45 MJ/kg az olaj (gázolaj, fűtőolaj) fűtőértéke, akkor egyszerű 

osztással azt kapjuk, hogy a napenergia éves szinten 114 kg olajnak megfelelő mennyiségben van jelen 

Hódmezővásárhely térségében négyzetméterenként. A város területéből kiszámolható a potenciális 

napenergia mennyisége, amely 5,472 107 tOe/év (tonna olaj egyenérték). Ez az energiamennyiség 

sokszorosan meghaladja a város teljes energiafogyasztását. 

Ha áttekintjük Magyarország napfénytartam térképét megállapítható, hogy Hódmezővásárhely abban a 

térségben fekszik, amelyben a napfénytartam a legnagyobb, 2100 óra/év. Az éves napfénytartam azt 

jelenti, hogy az év teljes idejének (8760 óra) 24%-ában direkt sugárzás van jelen, amely alkalmas 

energiatermelésre. 

A napenergia hasznosítására az idők során számos, hagyományos és új technikai megoldás született. 

Tekintettel arra, hogy napenergiából közvetlenül hő- és villamos energia állítható elő, a létező műszaki 

megoldások két csoportja: 

• a fototermikus rendszerek, és 

• a fotovillamos rendszerek csoportja. 

A fototermikus rendszeren belül a hasznosításnak lehetnek passzív és aktív formái. 

 

Szélenergia hasznosítás 

Hazánkban a rendelkezésre álló szélenergia hasznosítás történhet kis teljesítményű (2- 10 kW) 

szélgépekkel és nagy teljesítményű (0,6-2,0MW) szélerőgépekkel. A kis teljesítményű szélgépekkel 

történő szélenergia hasznosítás során általában mechanikai energiát nyernek, amit vízszivattyúzásra és 

levegőztető berendezések működtetésére használnak. Az utóbbi években egyre nagyobb igény van a kis 
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teljesítményű gépekkel történő villamos energia előállításra is, ami hibridüzemű berendezések 

fejlesztéséhez vezetett. 

Bármi legyen is a felhasználás módja, a kis teljesítményű gépek alkalmazásának a mezőgazdaságban és 

az elektromos ellátó rendszerektől elszigetelt vidéki gazdaságokban van jelentősége. A kis 

teljesítményű szélgépek általában 6-30 m közötti magasságban dolgoznak. A legtöbb jelenleg üzemelő 

gép építési magassága nem haladja meg a 20 métert, mert ezeknél nem szükséges hatósági engedély az 

építéshez. A kis teljesítményű gépekkel termelt energia önköltsége viszonylag magas, de a telepítés 

egyéb szempontjai ezt kompenzálják. A nagy teljesítményű gépek építési magassága általában 60-120 

méter között van, mivel a 10 méteren mért szélsebesség ezeken a magasságokon 2-3 szorosára 

növekedhet. 

Az ipari méretű szélerőművek használatával kapcsolatos kezdeményezések és fejlesztések nagy múltra 

tekintenek vissza. A fejlesztés jelenleg már az 5 Megawattos kategóriát közelíti az egy szélerőmű 

teljesítményét illetően. Az ideális szélviszonyú területekre sok gépből álló szélparkokat, szélfarmokat 

telepítenek, így a teljesítmények összeadódnak. 

 

Geotermikus energia  

A város gazdag hévízkészletének többcélú és nagyobb volumenű hasznosítása kiemelt hosszútávú 

városfejlesztési cél. A meglévő három termelő- és egy visszasajtoló kút mellet újabbak fúrásával és 

rendszerbe állításával kell számolni. Ezzel párhuzamosan – hévízkészlet megóvási és környezetvédelmi 

okok miatt – tovább kell fejleszteni a hévízhasznosító rendszerből kikerülő, nem szennyezett, csak 

hőjét vesztett (használt) hévíz visszasajtolását szolgáló létesítmények kapacitását. 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város rendelkezik Energetikai Stratégiai Programmal (2007-2020), 

mely a város hosszú távú energetikai fejlesztéseinek irányvonalát határozza meg. 

 

A hosszú távú jövőképet Program az alábbiak szerint javasolja megfogalmazni: 

„Fenntartható és élhető környezet megteremtése az energiatudatos kultúra által”. 

A jövőkép eléréséhez szükséges célrendszer meghatározására a Program alábbi sorrendet javasolja: 

I.) 2021-ig 14 százalékkal csökkenteni kell a város intézményeinek összesített energia fogyasztását, 

azaz átlagosan évi 1%-al, a 2006 évi felhasználáshoz képest. 

II.) 2021-ig az önkormányzati intézmények fűtési és HMV igényét legalább 50%-ban megújuló 

energiából kell fedezni. 
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Természeti katasztrófák elleni 
védekezés 

 Cselekvési program 

• A károk megelőzése, 
csökkentése. 

• A védekezésben 
együttműködő szervek 
kapcsolatának javítása. 

• Helyi környezeti károk kezelése. 
 
Monitoring mutatók: 

• Vészhelyzet esetén, a hatékonyság színvonala. 

A Környezetbiztonsági Koncepció részét képező veszélyhelyzetekre 
vonatkozó tervek felülvizsgálata. 

Közlekedés  Cselekvési program 

• A közlekedési-szállítási 
eredetű környezetterhelés, 
kibocsátás csökkentése. 

 
• A távolsági közösségi 

közlekedés 
versenyképességének 
növelése.  

• Fenntartható közlekedésszervezés 
 
• A közösségi közlekedési rendszer 

infrastruktúrájának, állapotának javítása, a 
szolgáltatási színvonal fejlesztése.  

 
• A meglévő közlekedési infrastruktúra 

környezetbarát átalakítása.  
Monitoring mutatók:  

• Kerékpárút hosszának alakulása. 
• Közúti közlekedést igénybe vevő lakosság 

létszáma. 

Kerékpárforgalmi Hálózat Fejlesztése Hódmezővásárhelyen a 
Kertvárosi kerékpárút megépítésével (DAOP-3.1.2/A-09-2009-
0030). Kertvárosi kerékpárút munkálatainak a megítélt támogatás 
szerinti összköltsége bruttó 88.075.275 
 
A Közösségi Közlekedés Feltételrendszerének és 
Infrastruktúrájának komplex fejlesztése Hódmezővásárhelyen 
(DAOP-3.2.1/A-09-2009-0016)-160 millió támogatást nyert az 
önkormányzat. A beruházás teljes befejezésének határideje 2012 
szeptember 30. 
 
Parkolók létesítése. 

Energiagazdálkodás  Cselekvési program 
• Az energiafelhasználásban 

a megújuló energia 
részarányát növelni kell. 

• Energiahatékonysági tervek 
végrehajtása helyi szinten. 

• Az intézmények energiahatékonyságának 
növelése (fűtési, hűtési és világítási 
rendszerek modernizálása, épületszigetelés).  

• Megújuló Energiahordozó Program helyi 
kidolgozása (helyi megújuló erőforrások, 
biomassza, nap-, szél-, geoenergia 
felhasználása.) 

Monitoring mutatók: 
• Energiafelhasználás arányának, mértékének 

alakulása.  
• Zöldenergiai beruházások száma. 

Közvilágításának korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/09-2010-0137 
A beruházás során a cserélendő lámpatestek száma: 6830 db, az energia 
megtakarítás projekt szinten: 564 044,71 kWh (2030,6GJ), a CO2 
csökkenés: 352 t/év 
A projekt teljes pénzügyi költség: 749.502.000 Ft, a támogatási mértéke: 
50%. 
Németh László Általános Iskola és Gimnázium Árpád u-i tagintézmény 
energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/09-2010-0110 
A beruházás teljes pénzügyi költség: 161 216 579 Ft, amelyből támogatás 
összege: 117 075 479 Ft (72.62%), az önerő mértéke: 44 141 100 Ft 
(27,38%) 
Energia megtakarítás: 2138,8 GJ/év, az ebből eredő CO2 emisszió 
csökkenés: 1,4 t/év. 
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6.8 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  
A hulladékgazdálkodás feladata, hogy hozzájáruljon a természeti erőforrások felhasználásának a 

csökkentéséhez, felhasználásuk hatékonyságának a növeléséhez, a fenntartható gazdálkodáshoz. A 

települési hulladékgazdálkodás kereteit, a hat évre szóló, Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 

tartalmazza. Stratégiai célkitűzés a keletkező hulladékmennyiség növekedésének a megakadályozása 

megelőző intézkedésekkel, valamint a képződő hulladékok minél nagyobb arányú újrahasznosítása, a 

lerakásra kerülő hulladék minimalizálása.  

 

Főbb célkitűzések: 

• Az évente képződő hulladék mennyisége ne növekedjen. 

• A hasznosítás mértéke növekedjen a csomagolási és biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú 

hulladékok körében.  

 

6.8.1 MEGELŐZÉS 

Az egyik alapvető célkitűzés a cső-eleji megoldás, a képződő mennyiségek csökkentése, a kisebb 

anyagfelhasználás, a hatékonyabb használat kialakítása. Célkitűzés, hogy a háztartásokban a keletkező 

települési szilárd hulladék mennyisége, ne haladja meg a napi 1 kg/fő mennyiséget. Nagyobb hangsúlyt 

kell tenni a jövőben a házi és közősségi komposztálási lehetőségekre. Az önkormányzat feladata 

tájékoztató kiadványok készítése, vagy a helyi médián keresztül cikksorozat megjelentetése a 

komposztálás alapismereteiről, módjáról, előnyeiről. 

 

6.8.2 HASZNOSÍTÁS 

A fenntartható fejlődés egyik feltétele, a keletkező hulladékok termelésbe, ezen keresztül pedig a 

fogyasztásba történő visszavezetése. A szelektív hulladékgyűjtő konténerek állapotát fel kell mérni, 

indokolt esetben új gyűjtőket szükséges kihelyezni. A házhoz menő begyűjtő rendszer fenntartása 

elsődlegesen fontos szempont a településen! 

 

6.8.3 ÁRTALMATLANÍTÁS  

A megelőzés, és hasznosítás után is megmaradó hulladékok, környezetkímélő ártalmatlanításáról 

gondoskodni szükséges. 2009. év júliusától nem üzemelhet, a korszerű műszaki követelményeket nem 

teljesítő lerakó. Az önkormányzat feladata –a közszolgáltató bevonásával - a lakossági veszélyes és 

elektronikai hulladékgyűjtési akciók megszervezése, a lakosság zöldhulladék gyűjtésére alkalmas 

zsákkal való ellátása a levélhulladék gyűjtésére, valamint a lomtalanítási akció szervezése. 
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Cél Szükséges intézkedések Cselekvési program 

Megelőzés  Cselekvési program 

• A települési szilárd 
hulladék képződésének 
megelőzése. 

 
• A házi és közösségi 

komposztálás elterjedése.  

• A házi és helyi komposztálási technológiák 
megismertetése a lakossággal.  

• A fogyasztás mérséklését ösztönző 
kampányok folytatása.  

 
Monitoring mutatók: 

• A házi komposztálásba bekapcsolódott 
háztartások számának alakulása. 

Tájékoztató kiadvány készítése vagy helyi médián keresztül 
cikksorozat megjelentetése a komposztálás alapismereteiről, 
módjáról, előnyeiről. 

Hasznosítás  Cselekvési program 
• A szelektív hulladékgyűjtés 

infrastruktúrájának 
biztosítása. 

 
• A biológiailag lebomló 

hulladékok 
kezelőkapacitásának 
kialakítása. 

• A gyártói felelősségi körbe tartozó 
hulladékok (csomagolóanyag, akkumulátor, 
elem, elektronikai hulladék, gumiabroncs) 
lakossági begyűjtő rendszerének 
fejlesztése.  

• A biohulladék elkülönített gyűjtésének 
megoldása. 

Monitoring mutatók: 
• Begyűjtött hulladékok körének és 

mennyiségének alakulása. 

Hulladékgyűjtő udvar létesítése. 
 
Lakossági komposztálás támogatása, komposztálási projekt 
kidolgozása (lakóövezetekben ellenőrzött komposztálás 
megindítása). 
 
Szelektív hulladékgyűjtő edények állapotának felmérése, indokolt 
esetben új edények kihelyezése. 

Ártalmatlanítás  Cselekvési program 

• A lerakott hulladék 
mennyiségnek, valamint 
szervesanyag tartalmának 
csökkentése.  

• A papír és biohulladékok eltérítése a 
lerakástól.  

• Az illegális hulladéklerakás ellenőrzése.  
• A köztisztaság-védelem fejlesztése 

Monitoring mutatók: 
• Illegális lerakók számának alakulása  
• Köztisztaság minősége  

Lakossági veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akció 
megszervezése. 
 
A lakosság zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákkal való ellátása 
a levélhulladék gyűjtésére. 
 
Lomtalanítási akció szervezése. 
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7. A megvalósítás eszközei 

 

Az előző pontban meghatározott célok, feladatok megvalósítása érdekében ki kell építeni a szükséges 

eszközrendszereket. 

 

A legfontosabb általános eszközrendszerek a következők: 
 
• A Program sikerének egyik alapfeltétele a megfogalmazott célokra épülő, és az átfogó intézkedési 

feladatok megvalósulását ellenőrző Beszámoló elkészítése. 

• A fenntartható fejlődés települési szinten történő megvalósításának egyik leghatékonyabb eszköze 

a lakosság szemléletformálása. 

• A korszerű környezetgazdálkodás beépítése az önkormányzati intézmény tevékenységébe. 

(Engedélyeztetési eljárások, tervezés, stb.) 

• Környezeti állapotrögzítő, megfigyelő rendszerek üzemeltetése, adatbázisok (TEKIR) létrehozása 

szükséges. Az üzemeletetett adatbázisok lehetőséget adnak arra, hogy a település környezetében 

beállt változásokat nyomon lehessen követni, a beavatkozásokat időben meg lehessen tenni. 

• Saját és külső források megteremtése. A külső források megszerzéséhez pályázatokat kell 

készíteni. A legtöbb esetben a pályázatok saját részt követelnek meg, ezért az önkormányzat 

feladata, a rendelkezésre álló anyagi forrásokból a saját rész elkülönítése. 

 

7.1 PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA, BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE 
 

A Program sikere attól függ, hogy a benne foglalt célok és átfogó intézkedések, miként kerülnek a 

gyakorlatba átültetésre, feldolgozásra, konkrét cselekvési stádiumba. Ennek egyik feltétele a 

Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, Beszámoló készítése. Ki kell jelölni egy felelős személyt, aki 

a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott szükséges intézkedések, cselekvési programok 

megvalósulását nyomon követi. Itt fontos szempont a prioritások felállítása, valamint a folytonosság 

biztosítása az egyes feladatok elvégzése során.  

 

A felelős személynek Beszámolót kell tartania a cselekvési programok megvalósulásáról. Az első 

Beszámoló elkészítésének határideje, a Környezetvédelmi Program elfogadásától számított 1 év. A 

későbbi Beszámolók összeállításánál a felelős személy feladata, a monitoring mutatók nyomon követése. 

A Környezetvédelmi Programot kétévente javasolt felülvizsgálni.  
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7.2 SZEMLÉLETFORMÁLÁS  
 

A Környezetvédelmi Program megvalósításában nagy szerep hárul a helyi társadalom tagjaira, 

szervezeteire. A környezetvédelmi, természetvédelmi és a területfejlesztési törvény, valamint a 

Nemzeti Környezetvédelmi Program vonatkozásában sajátos feladatai vannak az önkormányzatnak. 

 

A környezetvédelmi ismeretek, a környezettudatos magatartásforma kialakítása, az ökológiai szemlélet 

a társadalom minden tagja számára elengedhetetlen a fenntartható fejlődés irányába való előrelépés 

igénye miatt. Az oktatás, képzés, tájékoztatás feladata, hogy az emberek számára világossá tegye az 

egyes döntéseik környezeti következményeit és a helyes megoldások módozatait. Az önkormányzatnak 

ebben tevékenyen részt szükséges vállalnia.  

 

A helyi társadalom környezethez való viszonyában az országos és helyi tömegtájékoztatási 

eszközöknek döntő szerepe van. A környezetvédelmi tájékoztatás hatékonyabb formáinak alkalmazását 

kell elősegíteni és egyidejűleg a színvonalat növelni. A helyi társadalom szempontjából is alapvető 

elvárás az információhoz való jog biztosítása. Ebből a szempontból nem elegendő a környezeti 

állapotadatok megadása, hanem szükség van az okok, okozók tisztázására is, mert enélkül a 

védekezésnek korlátozottak a lehetőségei. Kiváló lehetősége a környezeti információk átadásának a 

Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR) kialakítása.  

 

Szükség van az információhoz jutás lehetőségeinek javítására. A társadalom tudatossága csak olyan 

körülmények között növelhető, amelynél a valóságos helyzet ismertetése a normális állapot és ez nem 

lehet állandó mérlegelés tárgya. A közösségek és a lakosság öntevékeny környezetvédelmi 

kezdeményezései számára szükséges megteremteni a hátteret. Tudatosítani kell a helyi társadalomban, 

hogy a környezeti feltételek, értékek a megfelelő életminőség lényeges összetevői.  

 

A Környezetvédelmi Program feladata olyan lehetőségek megteremtése, amelyek kihasználásával mód 

nyílik környezetbarát és egészséges életmódot folytatni. A társadalmi részvétel és a tudatosság 

erősítésében kiemelkedő szerepe van a közoktatási és kulturális intézményekben folyó tevékenységnek. 

A megvalósítás érdekében a megfogalmazott és elfogadott Programot széles körben szükséges 

nyilvánosságra hozni. Elengedhetetlen a NAT részeként a környezetvédelmi, természetvédelmi 

oktatást helyi szinten is továbbfejleszteni. A környezeti nevelést már egészen kicsi korban szükséges 

elkezdeni. Ehhez nyújtanak segítséget a közös rendezvények, akcióprogramok, környezetvédelmi 

klubok, szerveződések. Hasznosnak bizonyulnak a közös ismeretterjesztő kiadványok, 
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előadássorozatok. Fontos egy iskolán kívüli képzési rendszer kialakítása, melyben igény szerint 

felnőttek is részt vehetnének.  

 

Szélesíteni kell a Programhoz kapcsolódó társadalmi szervezetek támogatását. Végső soron a 

legfontosabb feladat a közvélemény szemléletének abba az irányba való formálása, hogy a szebb és 

egészségesebb környezet már belső igénnyé váljon. Ha a saját területén minden ember tesz valamit 

környezetünkért, akkor az előbb vagy utóbb mindenképp pozitív eredményhez és pozitív környezeti 

gondolkodáshoz vezet. 

 

7.3 TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZTETÉS 
 

A korszerű környezetpolitika előrelátó, célorientált és integrált megközelítést, a különböző területi 

szintek és az ágazatuk közötti egyeztetett tervezést, programkészítést és megvalósítást igényel. A 

környezetvédelmi törvény ennek szellemében rendelkezik a települési önkormányzat környezetvédelmi 

programalkotásának kereteiről és rendjéről. A törvény előírja a környezetvédelmi program legalább 

kétévenkénti felülvizsgálatát, értékelését, és ennek megfelelően a szükségessé váló tervezési 

módosításokat.  

A folyamatosan alkalmazott stratégiai tervezési módszerek helyi szinten is jó lehetőséget biztosítanak 

a környezeti célok, prioritások és probléma-megoldási módozatok pontosabb mérlegelésére. A 

stratégiai tervezés alkalmas az állandóan változó külső környezet új kihívásaihoz történő alkalmazkodás 

elősegítésére, a környezetvédelem eszköztárát gazdagító új megoldások folyamatos elsajátítására. 

Ugyanekkor a számításba vehető alternatívák feltárása révén lehetőséget nyújt a különböző környezeti 

kockázatok csökkentésére, illetve megelőzésére, a szükséges pénzügyi források, költségvetési igények 

pontos megfogalmazására, az erőforrások pontos hasznosítására. Érvényesülnie kell a "szennyező 

fizet" elvnek. A szabályozás alapja a legtöbb esetben egy-egy helyi regionális szinten megjelenő 

környezeti probléma megoldása. A szabályozás hatékonyságának javítását csak akkor lehet elérni, ha a 

kiválasztott eszközök megfelelnek a megoldandó probléma jellegének. Hatékonysági szempontból 

elengedhetetlen, hogy a szabályozási rendszer bizonyos elemei tükrözzék a helyi és regionális 

környezeti problémák sajátosságait. Ennek érdekében folyamatosan át kell tekinteni a 

környezetvédelem ösztönző és finanszírozási rendszerének működését kistérségi szinten is. Helyi 

szinten szükséges a környezetvédelmi finanszírozási rendszer meghatározása, évente a meghatározott 

környezetvédelmi feladatokhoz igazított költségvetési keret meghatározása. A környezetvédelmet 

önálló szakfeladatként kell elismerni és számára az éves költségvetésben önálló keretet kell 

biztosítani. Szükséges a környezetvédelmi önkormányzati rendeletek megfelelő alkalmazása is. 
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7.4 INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE 
 

A Program megvalósítása szempontjából alapvető a környezetvédelem intézményrendszerének helyi 

szinten való erősítése. E nélkül veszélybe kerülhet a fenntartható fejlődés elvének gyakorlati 

érvényesítése, a közérdek védelme, az önkormányzati környezetvédelmi feladatok ellátása. 

Elengedhetetlen bővíteni, és hatékonnyá tenni a környezetvédelmi szakmai és szervezeti rendszert, 

elősegítve annak megfelelő működtetését a szakmai és a lakossági feladatokban való közreműködésnél. 

Szorosabb együttműködésre kell törekedni a társhatóságokkal, oktatási, egészségügyi intézményekkel, 

vállalatokkal, a lakossággal és a civil szervezetekkel. 

 

7.5. ANYAGI FORRÁSOK MEGTEREMTÉSE 
 

Új Széchenyi Terv 

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „a környezet fenntartható használata” horizontális 

céljának végrehajtását szolgáló operatív program. Az Operatív Programok közötti 2011-es 

forrásátcsoportosítás legnagyobb pénzmozgással járó változása az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-

fejlesztési Programját érinti. A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) hatékony 

energiafelhasználást és megújuló energiafelhasználás növelését támogató konstrukcióira 160 milliárd 

forint kerül átcsoportosításra a Közlekedés Operatív Programból (KÖZOP). A különböző KEOP 

programok a nagy érdeklődés miatt mára forráshiányossá váltak. Ezért azokra a területekre kerülnek 

átcsoportosításra a források, ahol biztosított a gyors és hatékony felhasználásuk. 

 

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) hét kitörési pontja biztosítja a foglalkoztatás bővítését, a gazdasági 

növekedés feltételeinek megteremtését, és hazánk versenyképességének javítását. 

Kitörési pontok: 

1. egészségipar, 

2. zöldgazdaság-fejlesztés, 

3. otthonteremtés, 

4. vállalkozásfejlesztés, 

5. közlekedésfejlesztés, 

6. tudomány-innováció, 

7. és foglalkoztatás. 

 

Hódmezővásárhely Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciójának meghatározása nem függetleníthető az 

Európai Unió, az ország és a dél-alföldi régió fejlesztési dokumentumaitól. 
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A KEOP prioritásai a következők: 

• Egészséges, tiszta települések 

• Hulladékgazdálkodás 

• Ivóvízellátás 

• Szennyvízkezelés 

• Vizeink jó kezelése 

• Vízbázisvédelem 

• Árvíz-védelem 

• Hulladéklerakók rekultivációja 

• Természeti értékeink jó kezelése 

• Természeti értékek védelme 

• Élőhely megőrzés 

• Erdei iskola hálózat 

• A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely 

• Hatékony energia-felhasználás prioritási tengely 

• Fenntartható életmód és fogyasztás 

•  Fenntartható fogyasztás 

• E-környezetvédelem 

• Projektelkészítés és finanszírozás 

 

Egyéb uniós finanszírozási programok 

Az Európai Unió Környezetvédelmi Politikája végrehajtásának eszköze 2007. és 2013. között a „LIFE +” 

Program. A program által támogatható célok az alábbiak: 

• Természetvédelem és biodiverzitás megőrzése, 

• Környezetvédelmi politika és irányítás, 

• Információ és kommunikáció. 

 

A hétéves időszakra a program teljes költségvetése 2,1 milliárd euró. Megújuló energiák 

hasznosításának támogatására hozták létre az „Intelligent Energy for Europe” programot, amely a 

korábbi „SAVE”, „ALTENER” és „STEER” kezdeményezések összeolvasztásával jött létre.  

 

A program céljai: 

• Energia hatékonyság és az energiaforrások ésszerű használatának elősegítése, 
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• Új és megújuló energiaforrások felhasználásának, illetve az energiaforrások diverzifikációjának 

támogatása, 

• Az energia hatékonyság, illetve új és megújuló energiaforrások felhasználásának szélesítése a 

közlekedési ágazatban. 

 

Környezetvédelmi innováció támogatására források állnak rendelkezésre az EU 7-es Kutatási 

Keretprogramjában.  

 

A Keretprogram prioritásai: 

• Klímaváltozás, környezetszennyezés és környezeti kockázatok, 

• Fenntartható erőforrás-gazdálkodás, 

•  Környezetvédelmi technológiák, 

 

Egyéb források 

Számos környezetvédelmi és energetikai, illetve energia hatékonysági beruházás üzleti alapon is 

megtérül. Jelenleg előkészítés alatt áll egy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által 

nyújtott hitelkeret, mely a hazai önkormányzatok energia hatékonysági beruházásait finanszírozza. A 

környezetvédelmi törvény külön fejezetben rögzíti a környezetvédelem gazdasági alapjait. A Nemzeti 

Környezetvédelmi Program által meghatározott gyakorlatot célszerű helyi szinten is folytatni, azaz a 

környezetvédelmi program esetében az éves költségvetés bizonyos hányadát közvetlen 

környezetvédelmi célokra évente meg kell határozni. Az elérhető pályázati forrásokat ki kell egészíteni 

a saját forrásból megteremtett önrésszel.  

 

A települési Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok ellátásához szükséges 

pénzeszközöket az alábbi módon lehetséges biztosítani: 

 

• A környezetvédelmi dologi kiadásokra (tanulmánytervek készíttetése, mérések, állapotfelmérések, 

környezeti és környezet-egészségügyi adatok nyilvántartása, informatikai háttér biztosítása stb.), 

mint szakfeladatra, évente külön költségvetési keretet kell meghatározni. 

• A környezetvédelmi célú fejlesztésekre, nagy beruházásokra évente külön fejlesztési keretet 

szükséges biztosítani, mely a programból fakadóan prioritási sorrendben finanszírozza a 

legégetőbb környezetvédelmi beruházásokat.  

• Önkormányzati Környezetvédelmi Alap fenntartása 
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• Negyedik pénzügyi forrásként megfontolandó környezetvédelmi alapítvány(ok) létrehozása, 

melyhez a magánszemélyek a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával járulhatnak hozzá. 

• Fontos a hazai és nemzetközi környezetvédelmi célú pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel 

kísérése (pl.: EGT, Norvég Finanszírozási mechanizmus) A pályázati támogatások 

igénybevehetősége érdekében a szükséges önrész biztosításával számolni kell. 

 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik alapvető feltétele volt, hogy a tervezési és finanszírozási 

rendszert az EU szabályoknak megfelelően kell kialakítani, oly módon, hogy az megfeleljen az EU 

társfinanszírozást nyújtó strukturális és kohéziós alapok által megszabott követelményeknek is. 

 
Az akcióprogramok finanszírozásának főbb típusai a következők: 
 
• Nemzetközi (EU) és hazai pályázati úton finanszírozott beruházások (EU Strukturális alapok, 

Kohéziós Alap, Közösségi Kezdeményezések). 

• Költségvetési beruházások. 

• Állami célelőirányzatokból pályázati úton finanszírozott beruházások. 

• Regionális és megyei pályázati úton finanszírozott beruházások. 

• Gazdálkodó szervezetek által finanszírozott beruházások. 

• Önkormányzatok által finanszírozott beruházások. 

• Lakosság által finanszírozott beruházások. 

 

Agrár-környezetgazdálkodási támogatás  

 

Ez a jogcím 40, az alábbiak szerint csoportosítható célprogramot foglalja magába:  

 

• Agrár-környezetgazdálkodás: alapprogramok (alapszintű szántóföldi célprogram, tanyás-gazdálkodás 

célprogram, méhlegelő célú növénytermesztési célprogram, alapszintű gyepgazdálkodási célprogramok 

és őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartásának támogatása célprogramok) és egyéb 

élőhely programok (vizes élőhelyekhez kapcsolódó cél-programok)  

• Integrált növénytermesztés: integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram (szántóföl-di és 

zöldségnövények termesztése), integrált ültetvény célprogram)  

• Ökológiai gazdálkodás: ökológiai szántóföldi (zöldségnövény is) növénytermesztési cél-program 

(szántóföldi- és zöldségnövények), ökológiai gyepgazdálkodási célprogram, ökológiai ültetvény 

célprogram, ökológiai állattartás célprogramok)  
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• Érzékeny Természeti Területek célprogramjai speciális, alacsony ráfordítású, a biológiai sokféleség 

megőrzését és javítását elősegítő gazdálkodási, elsősorban szántóföldi és gyepgazdálkodási művelési 

módszerek támogatására.  

• Kiegészítő agrár- környezetgazdálkodási célprogramok, elsősorban az alapprogramokhoz kapcsolódó, 

továbbá az integrált és az ökológiai célprogramok kiegészítésére igénybe vehető-támogatásra.  

 

A célprogramokban résztvevőknek 5 évre (a hosszú távú, környezetvédelmi célú területpihentetés 

esetében 20 évre) kötelezettséget kellett vállalniuk a támogatás feltételeinek betartására. Az 

elfogadott kérelmek esetében kifizetési kérelem benyújtásával évente hívható le a támogatás. A 

támogatás mértéke a vállalás jellegétől, tartalmától, a vállalt célprogram végrehajtása kapcsán 

felmerülő bevételkieséstől és többletköltségektől függ. A támogatás mértéke – a célprogramtól 

függően – területalapú célprogramok esetében 39,00 -396,00 €/ha/év, az állatállomány-alapú 

célprogramok esetében 0,25-119,00 €/egyed/év értékek között változik.  

 

Területalapú támogatások  

 

Területalapú,- és ahhoz kapcsolódó támogatást az alábbi jogcímeken lehet igényelni:  

 

Egységes területalapú támogatás  

Az Európai Unió által finanszírozott egységes területalapú támogatás (Single Area Payment Scheme -

SAPS) a föld hasznosításától függetlenül kérhető a közösségi jogszabályok által meghatározott 

területekre. A támogatás jogosultja a föld hasznosítója (az a gazdálkodó, aki a hasznosított területek 

vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatot viseli). Az 

uniós közvetlen támogatások forrása a folyó 2008/2009. támogatási évre az „EU-15-ök” farmereit 

megillető ilyen célú támogatások szintje 50 százalékának megfelelő összeg. Ezt az úgynevezett SAPS 

területtel (bázisterülettel) elosztva adódik a maximális hektáronkénti támogatás (ez utóbbi 

hektáronkénti támogatás csökkenhet a visszaosztási ráta értékével). A támogatás mértékét FVM 

rendelet határozza meg. Az átváltási árfolyamról az EU rendelkezik. 

 

Kiegészítő támogatás  

Azon gazdálkodók, akik olyan meghatározott növénykultúrákat termesztenek, amelyek az „EU-15-

ök”esetében is támogatást élveznek, kiegészítő növénytermesztési támogatást is igényelhetnek. E 

támogatások forrása a nemzeti költségvetésből származó azon összeg, amellyel a SAPS-támogatás 

(pénzügyi keret) 30 százalékponttal kiegészíthető.  



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 
 

 

190 

 

A 2007/2008. támogatási évtől kezdődően az EU mezőgazdasági reformja következtében termeléshez 

kötött és termeléstől elválasztott támogatási formák léptek be.  

 

A következő növénykultúrák (növénykör) részesülhettek kiegészítő támogatásban:  

• gabonafélék, olaj-magvak-, fehérje- és rostnövények (a „GOFR növények”), komló, továbbá a 

támogatott szárított takarmányok alapjául szolgáló növények, valamint egyes vetőmagvak, 

továbbá bizonyos hüvelyes növények  

• rizs  

• dohány (Virginia és Burley fajtacsoport),  

• héjas gyümölcsűek (dió, mogyoró, mandula)  

 

A fenti támogatások közül a termeléshez kötött módon nyújtható támogatási formákat a területet 

hasznosító azon mezőgazdasági termelő igényelheti, aki az annak igénybevételéhez kapcsolódó 

kötelezettségek teljesítésével összefüggésben felmerülő költségeket és kockázatot viseli. Egy adott 

gazdasági évben bármely megművelt mezőgazdasági parcellára egy jogcímen (így területalapú 

támogatásokra is) csak egy támogatási kérelem nyújtható be. Támogatás 1 hektárnál kisebb 

támogatható területre nem igényelhető, s ezen belül egy parcella támogatható mérete nem lehet 

kisebb 0,3 hektárnál. Kivételt képeznek a szőlő- és gyümölcsültetvények, amelyek esetében már 0,3 

hektáros támogatható terület is jogosult a támogatásra.  
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Irodalomjegyzék 
 

1/ Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer adatszolgáltatása (2009. év) 

2./ ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának tájékoztatója., Fodor József” Országos Közegészségügyi 

Központ Országos Közegészségügyi Intézete (2008. év). 

3./ Complex CD jogtár, KJK-KERSZÖV. 

4./ Vidékfejlesztési Minisztérium adatbázisa (2008-2010. év) 

5./ Alsó-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatszolgáltatása 

(2010. év). 

6./ Magyarország kistájainak katasztere I-II., (MTA Földrajztudományi Kutató Intézet 1990.) 

7./ III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014. év). 

8./ Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatszolgáltatása (2008-2009. év) 

9./ Parlagfű-mentesítési program, Összeállította: Dr. Farkas Ildikó, Magyar Donát, Erdei Eszter; 

„Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ Országos Közegészségügyi Intézete (2007. év). 

10./ KSH Statisztikai Évkönyve (1990-2009. év). 

11./ Vízügyi Adatbank, VITUKI Zrt. 

12/ Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv (2008.év VKKI) 

13/ Hosszútávú Városfejlesztési Koncepció (2007.év) 

14/ Integrált Városfejlesztési Stratégia (HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 2008.év) 

15/ Városfejlesztési Terv (2006. év) 

16/ Környezetterhelési tanulmányterv (Connect 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft. 

2007.év) 

17/ Hódmezővásárhely MJV Közoktatási koncepciója 2006-2013 (Commitment Pedagógiai Intézet)  

18/ Csongrád Megyei Környezetvédelmi Program (2007.év) 

19/ Egészséges Vásárhelyért Program  

20 Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program (1998. év) 

21/ Hosszútávú Energetikai Stratégiai Program (Korzó-Szeged Kft, 2007-2020.) 

22/ Gazdaságfejlesztési Program (2005. év) 
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Mellékletek 
 

1. Légszennyezőanyag kibocsátó szervezetek adatai. 

2. Légszennyező-anyag típusok kibocsátási mennyiségekkel. 

3. Körös-Maros NP élővilágának ismertetése. 

4. Kiemelt jelentőségi és Különleges madárvédelmi területek hrsz-os listája. 

5. Jelölő fajok és állományuk listája.  

6. Védelmet élvező faegyedek, fasorok. 

7. Ivóvíz vízminőségi adatok. 

8. Ivóvíztermelő kutak adatai. 

9. Országos védettségű műemlékek. 

10. Keletkezett hulladékok főcsoportok szerint. 

11. Hulladéktermelő szervezetek adatai, termelt hulladékmennyiségekkel. 

12. Nyilvántartott kunhalmok adatainak ismertetése a településen.  

 


