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1 BEVEZETÉS 

A megalapozó vizsgálat „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 3/A. § és 3/C. § értelmében szükséges 

tartalommal készül el, a tervezési terület kiterjedésének és adottságainak figyelembevételével, 

valamint az önkormányzattal kötött szerződés értelmében. 

Jelen megalapozó vizsgálat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 

megbízásából készült. Az integrált településfejlesztési stratégia főépítészi nyilatkozatának értelmében 

a dokumentum csak az aktualizált fejezeteket tartalmazza. 

A tervezés előzményei 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014-2020-as tervezési időszakra készített 

Integrált Településfejlesztési Stratégiát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint. Hódmezővásárhely 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a …/2021. (….) sz. határozatában döntött az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról. (1. sz. melléklet) 

A tervezés elájárása 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

felülvizsgálatát a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § - 30. § alapján végezte el. 

A tervezés szakaszai: 

• Munkaközi tájékoztató szakasz (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. § szerint) 

• Képviselőtestületi döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról 

A partnerségi egyeztetés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata partnerségi 

egyeztetés helyi szabályairól szóló …. (…) rendelete szerint történt. 
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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a 

településhálózatban, térségi kapcsolatok 

A történelem során Hódmezővásárhely városhálózatban betöltött szerepét az egykori természeti 

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

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

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

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

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

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

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

Ennek következtében Hódmezővásárhely jelentőségét, és jelenlegi városhálózati kapcsolatait 

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

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

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

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

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

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

mezővárosokkal (Orosháza, Makó, Szentes) való kapcsolat relatíve gyenge, amelynek egyik oka és 

egyben okozata a kevésbé korszerű közlekedési hálózat. A város járása településeinek 

hagyományokon alapulóan erős a kötődése Hódmezővásárhelyhez, de még a hivatalosan Makóhoz, 

Szenteshez tartozó szomszédos kistelepüléseknek is. A vasúti hálózat elmaradottságát a több mint 

egy évtizede megálmodott Tram-Train 2021 őszi átadásával igyekezett a város kompenzálni. A 

légiközlekedést tekintve ugyanakkor egyértelmű a periférikus helyzet. 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos 

Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns 

megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és 

programokkal) való összefüggések vizsgálata 

Hódmezővásárhelyet az alábbi területfejlesztési dokumentumok érintik: 

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

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

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

Csanád Megye Közgyűlése által elfogadva,  

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

Közgyűlése által elfogadva. 

1.2.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra való felkészülés idején hazánkban alapvetően 

megváltoztak a terület- és településfejlesztés törvényi és szervezeti keretei. Az Országgyűlés 2014. 
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január 3-án elfogadva a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióról szóló határozatot, új irányt szabott az ország, a térségek és a települések fejlesztéséhez.  

 

 

Forrás: OFTK 

Az országos városhálózatot bemutató ábrán Hódmezővásárhely a 12-180 km-es külső nagyvárosi 

gyűrűben, egy határon átnyúló agglomerációs térségben (Szeged-Szabadka-Makó-

Hódmezővásárhely). 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepció a további tervezés során is figyelembe veendő horizontális 

szempontként határozta meg: 

a) a befogadást – a társadalmi felzárkózás támogatását, 

b) az esélyegyenlőség megteremtését, a nemzetiségi identitás erősítését, 

c) a fenntartható fejlődést – fenntartható növekedést, 

d) az értékmegőrzést és az intelligens növekedést. 

 

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

a) nemzeti fejlesztési célok és prioritások érvényesítése,  

b) a közpénzfelhasználás közhasznot eredményezzen,  

c) partnerség és közösségi részvétel, 

d) foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, 

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

értékeinek megőrzése, javítása, 

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

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

kistérségek és települések fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat meghatározott 

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

kistérségekből és településekről benyújtott pályázatokat a pályázatok értékelése során a 

felzárkóztatás elősegítése érdekében indokolt előnyben részesíteni. 

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

átfogó fejlesztési célt jelölt ki: 

a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 

b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 

c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 

védelme, 

d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

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

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

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

ágazatnak, térségi és helyi szereplőnek egyaránt szólnak, így Érd MJV számára is láthatóvá teszik 

azokat a fejlesztési súlypontokat, amelyekre a középtávra fókuszált fejlesztési feladatok épülhetnek. 

A szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok: 

a) versenyképes, innovatív gazdaság, 

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

c) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, 

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

e) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,  

f) jó állam, szolgáltató állam és biztonság, 

g) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme. 
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Forrás: Nemzeti Fejlesztés 2030 1/2014. (I. 3.) OGY határozat 

1.2.2. Csongrád-Csanád megye pozicionálása a Nemzeti Fejlesztés 

2030 dokumentumban 

A dél-alföldi régióban elhelyezkedő, hármas határzónával rendelkező megye az ország „délkeleti 

kapuja” a Balkán-félsziget országai és a közel-keleti térség felé. Határmentiségéből kifolyólag azonban 

viseli a perifériára szorultság hátrányait is. A megye gazdasági és társadalmi szempontból 

kettészakadt. Szeged nagyváros-térség növekvő népességével, gazdasági teljesítményével szemben a 

megye többi részét drámai mértékű népességcsökkenés, alacsony képzettségi és foglalkoztatási szint, 

igen gyenge gazdasági teljesítmény, jelentéktelen turisztikai ipar jellemzi. Térszerkezetét az egymástól 

távol fekvő települések, tanyás térségek jelentős aránya és magas szintű városodottság jellemzi. A 

folyók (Tisza, Körös, Maros) a megye átjárhatóságát és szomszédos térségekkel való kapcsolatát 

erőteljesen akadályozzák, egykori gazdasági jelentőségüket viszont teljesen elvesztették. A megye 

egyszerre kitett az árvíznek, a belvíznek, az aszálynak és a talajvízszint-süllyedés következményeinek. 

Az országban itt a legmagasabb a napsütéses órák száma, a megye területén található termálkincs 

jelentős megújuló energiapotenciált hordoz, az utóbbi a mezőgazdaságban és a turizmusban már 

jelenleg is nagymértékben hasznosul. Jelentős az egyetemi potenciál, kimagasló a K+F aránya, amely 

azonban szinte csak Szegedre koncentrálódik. Az ipar térszerkezete szintén erősen koncentrált, a 
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jelentős ipari vállalkozások lényegében csak a megyeszékhelyen és a nagyobb városokban vannak 

jelen. A kertészet, az állattartás és az élelmiszeripar komoly termelési hagyományokkal rendelkezik. 

Fejlesztési irányok: 

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

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

újjáépítése. 

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

szabad vállalkozási övezet kialakítása. 

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

kiépítése. 

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

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

Alföld sokpólusú vidéki térséggé fejlesztése érdekében. 

• Szomszéd városok közötti gazdaságfejlesztési kooperáció kialakítása. 

• Homokhátsági integrált környezetgazdálkodási és térségfejlesztési program megvalósítása 

Bács-Kiskun és Pest megyékkel összefogva. 

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

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

természetmegőrző tájgazdálkodás révén a mezőgazdasági foglalkoztatás radikális bővítése. 

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

fellegvárává fejlesztése. 

• A megye legjelentősebb turisztikai vonzerőinek továbbfejlesztése mellett a három folyóban 

rejlő turisztikai lehetőség integrált, összehangolt, programozott fejlesztése, infrastrukturális 

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

a Duna Stratégia lehetőségeit is kihasználva. 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 

rendelkezik az OTrT-ről. Az OTrT. az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti Tervet 

és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 

Az ország területrendezési terve meghatározza az országos terület-felhasználás rendszerét, a 

települések térbeli rendjét, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli 

rendjét, és ezek összefüggéseit. 

 

OTrT. – az Ország Szerkezeti Terve kivágat Hódmezővásárhelyre vonatkozóan: 
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Jelmagyarázat: 

 

 

Jelmagyarázat: 

  

 

 

 

 

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

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

térség, kis része erdőgazdasági illetve vízgazdálkodási térség; 

 

Az OTrT szerkezeti tervlapja szerint Hódmezővásárhely területét érintő szerkezeti elemei 

a következők: 

 

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

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

mellékutak biztosítják. 

− a városon a MÁV 130 (Tiszatenyő-Hódmezővásárhelyi Népkert) és 135 (Szeged-Békéscsaba) 

számú vasútvonala halad keresztül 

 

Energetikai hálózatok: 

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

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

− Tervezett földgázszállító vezeték (Rajka-Nagylak) 

 

 

https://oeny.e-epites.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep
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Országos Övezeti Terv tervlapjait az 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről 3.sz. melléklet tartalmazza, melynek hódmezővásárhelyi 

érintettsége: 

 

• 3/1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai folyosójának övezete 

és ökológiai hálózat pufferterületének övezet,- érintett 

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

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

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

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

 

A törvény térképei (hatályos: 2019.03.15-től) 

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

és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

 

 

érinti 

2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek  

 

ökológiai hálózat magterületének övezete: 2018.CXXXIX 

tv.25.§ 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: 

2018.CXXXIX tv.26.§ 

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

 

 

2018. évi CXXXIX. törvény – Budapest agglomerációs 

övezet 

ökológiai hálózat magterületének övezete: 2018.CXXXIX 

tv.43.§ 

e) ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezete: 2018.CXXXIX tv.44.§ 

 

3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

 

érinti 

2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek  

f)  

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: 

2018.CXXXIX tv.28.§  

 

 

g)  
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3/3. melléklet: Erdők övezete 

 

 

érinti 

2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek  

h)  

erdők övezete: 2018.CXXXIX tv.29-30.§  

 

 

i)  

 

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

 

 

érinti 

2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek  

j)  

világörökségi és világörökségi várományos területek 

övezete által érintett települések: 2018.CXXXIX tv.31.§  

 

 

k) 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet 

l) Csúcsi Fazekasház 

 

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

n)  

 

érinti 

2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek  

 

honvédelmi és katonai célú terület övezete: 

2018.CXXXIX tv.32.§ 
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A jó termőhelyi adottságú szántók övezetének, az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének, a 

tájképvédelmi terület övezetének, a vízminőség-védelmi terület övezetének, a rendszeresen belvízjárta 

terület övezetének tervlapjait, valamint az ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett településeket 

és a földtani veszélyforrás terület övezete által érintett településeket a területrendezésért felelős miniszter 

rendelete tartalmazza. 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. 

(VI.14.) MVM rendeletben (a továbbiakban: TTK) rögzített övezetek1: 

 

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

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

• Tájképvédelmi terület övezete (TTK 3. melléklet) 

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

• Nagyvízi meder övezete (TTK 5. melléklet) 

 

 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (TTK 1. melléklet) 

 

 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

o) TTK 2. §  

p) (1) A településrendezési eszközök 

készítése során a  mezőgazdasági  terület  

területfelhasználási  egység  területét elsősorban – a 

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett 

– a jó termőhelyi adottságú szántók övezetén javasolt 

kijelölni  

q) (2) A jó termőhelyi adottságú szántók 

övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 

megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 

előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

r) (3) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

hatálya alá tartozó települések településrendezési 

eszközeiben a jó termőhelyi adottságú szántók 

övezete területén, az (1) és a (2) bekezdésben 

foglaltakon túl, új beépítésre szánt terület csak abban 

az esetben jelölhető ki, ha a település közigazgatási 

területén a kijelölés máshol már nem lehetséges. 

 

  

 

 

1 A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) 
MVM rendelet övezetei az OTrT Országos Övezeti Terve részét képző övezetek, amelyet a 2018. évi tv 6.§ (3) 
bekezdése alapján az MVM rendelet állapít meg. 
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (TTK 2. melléklet) 

 

 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

s) TTK 3. §  

t) (1) A településrendezési eszközök 

készítése során az Országos Erdőállomány 

Adattárban nem szereplő erdőterület 

területfelhasználási egységeket a településfejlesztési 

és településrendezési célokkal összhangban – a 

természeti és kulturális örökségi értékek sérelme 

nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület övezet 

területén javasolt kijelölni. 

 

Tájképvédelmi terület övezete (TTK 3. melléklet) 

 

 

 
érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

u) TTK 4. §  

v) (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a 

megye területrendezési tervének megalapozó 

munkarésze keretében meg kell határozni a 

tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes 

közigazgatási területére készülő településrendezési 

eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 

határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 

elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 

hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

w) (2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett 

területre a tájképi egység, a hagyományos 

tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés 

biztosítása érdekében – a településkép védelméről 

szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján 

kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában 

– meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a 

területfelhasználás és az építés helyi rendjének 

egyedi szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 

rendeletben (a továbbiakban: településképi 

rendelet) a településképi követelményeket. 

x) (3) A tájképvédelmi terület övezetében 

bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 



16 
 

alkalmazásával engedélyezhető. 

y) (4)A tájképvédelmi terület övezetében a 

közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket 

a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 

tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető 

műszaki megoldások alkalmazásával kell 

megvalósítani. 

 

Vízminőség-védelmi terület övezete (TTK 4. melléklet) 

 

 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

z) TTK 5.§ (1) A vízminőség-védelmi terület 

övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 

kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 

szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve 

a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről 

a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

aa) (2) A vízminőség-védelmi terület 

övezetébe tartozó települések településrendezési 

eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 

vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 

vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi 

szabályokat a helyi építési szabályzatban kell 

megállapítani. 

bb) (3) A vízminőség-védelmi terület 

övezetében bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 

előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

 

Nagyvízi meder övezete (TTK 5. melléklet) 

 

 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

cc) TTK 6. §  

dd) 1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre 

szánt terület nem jelölhető ki. 

ee) A nagyvízi meder övezetében a 

településrendezési eszközökben, a jogszerűen kijelölt 

beépítésre szánt területen a helyi építési 

szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv 

hozzájárulásával lehet építési tevékenységet folytatni. 

ff) A településrendezési eszköz módosítása esetén a 

vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új 

beépítésre szánt területet kijelölni. 

gg)  
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A CsMTrT (Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének 4/2020. (V.22.) önkormányzati rendelete). 

Csongrád-Csanád megye Térségi Szerkezeti Tervét, Térségi Övezeti tervlapjait, valamint a vonatkozó 

előírásokat tartalmazza. 

 

Csongrád Megye Szerkezeti Terve Hódmezővásárhelyre vonatkozóan: 

 

 

Jelmagyarázat: 

 

 

Forrás: CsMTrT 

 

A CsMTrT - a készítésére vonatkozó tartalmi követelményeket rögzítő 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 

előírásaival összhangban - térségi területfelhasználási kategóriákat alkalmaz.  

 

Csongrád megye egyedileg meghatározott megyei övezetei és Hódmezővásárhely érintettsége: 

• Ökológiai hálózat övezetei (3.1. melléklet) 

• Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezetei (3.2. melléklet) 

• Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3. melléklet) 

• Tájképvédelmi terület övezete (3.4. melléklet) 

• Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete (3.5. melléklet) 

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


18 
 

• Vízminőség-védelmi terület övezete (3.6. melléklet) 

• Nagyvízi meder övezete és VTT-tározók övezete (3.7. melléklet) 

• Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.8. melléklet) 

• Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. melléklet) 

• Rendszeresen belvízjárta területek övezete (3.10. melléklet) 

• Tanyás területek övezete (3.11. melléklet) 

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

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

• Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási övezetek (3.14. melléklet) 

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

 

Ökológiai hálózat övezetei (3.1. 

melléklet) 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

ökológiai hálózat magterületének övezete: 2018.CXXXIX 

tv.25.§ 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: 

2018.CXXXIX tv.26.§ 

ökológiai hálózat pufferterületének övezete: 2018.CXXXIX 

tv.27.§ 

 

 

2018. évi CXXXIX. törvény – Budapest agglomerációs 

övezet 

ökológiai hálózat magterületének övezete: 2018.CXXXIX 

tv.43.§ 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: 

2018.CXXXIX tv.44.§ 

 

Kiváló és jó termőhelyi adottságú 

szántók övezetei (3.2. melléklet) 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: 

2018.CXXXIX tv.28.§  

 

hh) TTK 2. §  

ii) (1) A településrendezési eszközök 

készítése során a  mezőgazdasági  terület  

területfelhasználási  egység  területét elsősorban – a 

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett – 

a jó termőhelyi adottságú szántók övezetén javasolt 

kijelölni  

jj) (2) A jó termőhelyi adottságú szántók 
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övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 

megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 

előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(3) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó 

települések településrendezési eszközeiben a jó 

termőhelyi adottságú szántók övezete területén, az (1) 

és a (2) bekezdésben foglaltakon túl, új beépítésre 

szánt terület csak abban az esetben jelölhető ki, ha a 

település közigazgatási területén a kijelölés máshol 

már nem lehetséges. 

 

 

Erdők övezete és erdőtelepítésre 

javasolt terület övezete (3.3. melléklet) 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

erdők övezete: 2018.CXXXIX tv.29-30.§  

 

kk) TTK 3. §  

(1) A településrendezési eszközök készítése során az 

Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő 

erdőterület területfelhasználási egységeket a 

településfejlesztési és településrendezési célokkal 

összhangban – a természeti és kulturális örökségi 

értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt 

terület övezet területén javasolt kijelölni. 

 

Tájképvédelmi terület övezete (3.4. 

melléklet) 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

ll) TTK 4. §  

mm) (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a 

megye területrendezési tervének megalapozó 

munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg 

térségi jellemzőit, valamint a település teljes 

közigazgatási területére készülő településrendezési 

eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 

határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 

elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 

hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

nn) (2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett 

területre a tájképi egység, a hagyományos 

tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés 

biztosítása érdekében – a településkép védelméről 

szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján 

kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában 

– meg kell határozni 

c) a településrendezési eszközökben a 

területfelhasználás és az építés helyi rendjének 
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egyedi szabályait, 

d) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 

rendeletben (a továbbiakban: településképi 

rendelet) a településképi követelményeket. 

oo) (3) A tájképvédelmi terület övezetében 

bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával engedélyezhető. 

(4)A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, 

elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-

hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység 

megőrzését és a hagyományos tájhasználat 

fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 

megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

 

Világörökségi és világörökségi 

várományos területek övezete (3.5. 

melléklet) 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

világörökségi és világörökségi várományos területek 

övezete által érintett települések: 2018.CXXXIX tv.31.§  

 

 

 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

(3.6. melléklet) 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

pp) TTK 5.§ (1) A vízminőség-védelmi terület 

övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 

kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 

szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a 

szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a 

megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

qq) (2) A vízminőség-védelmi terület 

övezetébe tartozó települések településrendezési 

eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 

vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 

vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi 

szabályokat a helyi építési szabályzatban kell 

megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében 

bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
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alkalmazásával engedélyezhető. 

 

Nagyvízi meder övezete és VTT-tározók 

övezete (3.7. melléklet) 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

rr) TTK 6. §  

ss) 1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt 

terület nem jelölhető ki. 

tt) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési 

eszközökben, a jogszerűen kijelölt beépítésre szánt 

területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a 

vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet építési 

tevékenységet folytatni. 

uu) A településrendezési eszköz módosítása esetén a 

vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új 

beépítésre szánt területet kijelölni. 

 

 

Honvédelmi és katonai célú terület 

övezete (3.8. melléklet) 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

honvédelmi és katonai célú terület övezete: 

2018.CXXXIX tv.32.§ 

 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. 

melléklet) 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 

településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

vv) (2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a 

településrendezési eszközökben csak olyan 

területfelhasználási egység, építési övezet vagy 

övezet jelölhető ki, amely az ásványi 

nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem 

lehetetleníti el. 
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Rendszeresen belvízjárta területek 

övezete (3.10. melléklet) 

 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület 

övezetében új beépítésre szánt terület 

csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 

működési területével érintett vízügyi 

igazgatási szerv a településrendezési 

eszközök egyeztetési eljárása során 

adott véleményében hozzájárul. 

ww) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá 

tartozó települések településrendezési eszközeiben 

a rendszeresen belvízjárta terület övezet területén 

az (1) bekezdésben foglalt előírások mellett a 

következő előírások alkalmazandók: 

a) településrendezési eszközökben a 

természetvédelmi szempontokkal 

összhangban kell szabályozni a régészeti 

lelőhelyek leletmentését és bemutatását 

lehetővé tevő építmény, a 

horgászturizmust szolgáló esőbeálló 

jellegű építmény, továbbá a legkevesebb 

5 ha területű rét vagy legelő művelésű 

ágú telken a legeltetést biztosító, 

állatállomány szállásául szolgáló 

hagyományos istállóépület, valamint a 

strand működtetéséhez szükséges 

építmény elhelyezésének a feltételeit, 

b) az a) pontban fel nem sorolt építmény a 

helyi építési szabályzatnak megfelelően, a 

vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával 

építhető vagy bővíthető;  

c) új vegyszertároló, üzemanyagtöltő 

állomás, hulladékkezelő létesítmény, 

valamint szennyvízürítő nem létesíthető. 

 

Tanyás területek övezete (3.11. melléklet) 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

9. § § (1) A megyei területrendezési 

tervben a tanyás területek övezete azon 

járásokban jelölhető ki, ahol a kijelölést 

megelőző legutóbbi népszámlálás 

alapján a mezőgazdasági jellegű 

külterületen élő népesség aránya az 

összes lakónépességhez viszonyítva az 

országos átlag fölött van. 

(2) A tanyás területek övezetével 

érintett területre a tájfenntartó 

tanyai gazdálkodás és életmód 

fennmaradásának elősegítése, 

valamint a tanyás 

településszerkezet és tájkarakter 
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megőrzése érdekében meg kell 

határozni 

a) a településrendezési 

eszközökben a 

területfelhasználás és az építés 

helyi rendjének egyedi 

szabályait, 

b) az a) pont szerinti egyedi 

szabályokkal érintett területre 

a településképi rendeletben a 

településképi 

követelményeket. 

 

Nemzetközi hármashatár menti 

városhálózati csomóponttérség övezete 

(3.12. melléklet) 

 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

 

xx) 6. § (1) A közép-európai viszonylatban is 

jelentős várossűrűsödés kohézióját, 

együttműködését, valamint nemzetközi súlyát a 

hármashatár mentén az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepcióban (a továbbiakban: 

OFTK) meghatározott térségi és települési szintű 

közlekedési elemek, a gazdaság, a 

területfelhasználás rendszerének, valamint a 

zöldinfrastruktúra összekapcsolásával és 

összhangjával kell biztosítani a településfejlesztési 

koncepcióban, az integrált településfejlesztési 

stratégiában és a településszerkezeti tervben. 

yy) (2) Megalapozó vizsgálatok 

településhálózati összefüggések fejezetében a 

meglévő nemzetközi kapcsolatokat figyelembe véve 

vizsgálni kell a település, vagy településcsoport 

szerb és román határon átnyúló 

együttműködéseinek jelenlegi helyzetét. 

zz) (3) A településfejlesztési koncepció 

jövőképének és célrendszerének kidolgozásakor 

meg kell határozni a határon átnyúló 

együttműködés lehetőségeit, irányait és 

követelményeit. 

aaa) (4) A megyei területfejlesztési 

koncepcióban és a településfejlesztési 

dokumentumokban meghatározott nemzetközi 

kapcsolatokban megvalósítandó fejlesztésekhez 

tartozó területigényeket a településrendezési 

tervekben vizsgálni kell és azokat a szomszédos 

településekkel összehangoltan, megfelelő 

szabályozással kell biztosítani. 

 

Térszerkezeti szempontból jelentős 

térszervező települések övezete (3.13. 

melléklet) 

 
Az övezetre vonatkozó előírások 
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bbb) 7. § (1) A térszerkezeti szempontból jelentős 

térszervező települések övezetébe tartozó település 

a településhálózatra gyakorolt hatásának mértékétől 

függően regionális jelentőségű térszervező város, 

térségi jelentőségű térszervező város, vagy egyéb 

térszervező település lehet a 3.13 melléklet szerint. 

ccc) (2) A regionális és térségi jelentőségű 

térszervező városok esetében azok térszervező 

szerepének erősítése, a települési térség minőségi 

fejlesztése érdekében 

ddd) a) a településfejlesztési koncepció és 

integrált településfejlesztési stratégia készítése 

során a térszervező szerepre figyelemmel kell a 

jövőképet és célrendszert kidolgozni; 

eee) b) a településrendezési eszközökben nem 

jelölhető ki új falusias lakóterület, kivéve, ha a 

kijelölés meglévő falusias lakóterülethez csatlakozik, 

fff) c) a településrendezési eszközök 

készítésekor előnyben kell részesíteni a települési 

térségen belül az intenzívebb területfelhasználási 

egységek kijelölését 

ggg) 8. § (1) Szeged, Hódmezővásárhely és Makó 

„Háromváros” infrastruktúrafejlesztéseit és 

területkínálatát az integrált településfejlesztési 

stratégiákban kell összehangolni, mely során a 

szinergiát erősíteni, a túlkínálatot mérsékelni kell. 

hhh) 9. § (1) A térszerkezeti szempontból jelentős 

térszervező települések övezetében a települési 

térségben lévő jogszabály szerint lehatárolt 

barnamezős terület újrahasznosítása, fejlesztése 

érdekében olyan területfelhasználási egységet kell 

kijelölni, mely elősegíti annak integrálódását a 

kialakult településszövetbe, összhangban van a 

szomszédos területek terület-felhasználásával és 

elősegíti a térszervező szerep erősödését. 

 

Egyedi mezőgazdasági és 

tájgazdálkodási övezetek (3.14. 

melléklet) 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

a) 11. § (1) Az alábbi mezőgazdasági és 

tájgazdálkodási övezetek területének 

határát a településrendezési 

b) eszközök készítésekor pontosítani kell: 

c) a) nagytáblás, intenzív termőtáj övezete, 

d) b) jó természetességi állapotú 

mezőgazdasági terület övezete, 

e) c) homokhátsági vegyes tájgazdálkodási 

terület övezete, 

f) d) ártéri komplex tájgazdálkodás övezete. 

g) (2) Mezőgazdasági és tájgazdálkodási 

övezetekben meglévő mezőgazdasági major, 
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valamint ahhoz közvetlenül kapcsolódó terület, 

helyhez kötött beruházásként, különleges 

beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi 

területként kijelölhető. 

h) (3) Amennyiben a térségi szerkezeti terv nem 

vízgazdálkodási térségként jelöli, az övezetek 

területén lévő 1 ha feletti, egybefüggő nádas 

művelési ágú alrészleteket, ex-lege védett 

lápokat és szikes tavakat természetközeli terület 

területfelhasználásba kell besorolni. 

i) (4) Az övezetek területén lévő gyepterületek 

csak olyan korlátozott használatú 

mezőgazdasági terület területfelhasználási 

egységbe sorolhatók, melyek a gyepterületek 

fenntartását, kutatását és bemutatását szolgálják. 

j) (5) Az övezetek területén lévő vizes élőhelyek 

csak olyan területfelhasználásba sorolhatók, 

melyek azok fenntartását vagy élőhely-

rekonstrukcióját biztosítják. 

 

Szőlőtermőhelyi kataszteri I. és II. 

osztályú terület övezete (3.16. melléklet) 

 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó előírások 

a) 17. § (1) A szőlő termőhelyi kataszteri I. és 

II. osztályú terület övezete területével 

érintett borvidéki településen az integrált 

településfejlesztési stratégiát és a 

településfejlesztési koncepciót a 

Csongrádi borvidék hagyományaira is 

figyelemmel kell kidolgozni. 

b) (2) Az övezet területével érintett település 

településrendezési eszközeinek készítésekor a 

szőlőtermesztést támogató szabályozási 

eszközök kidolgozása szükséges, a helyi 

gazdálkodási hagyományokkal összhangban. 

c) (3) Szőlő termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú 

terület övezetével érintett ingatlanokon 

különleges mezőgazdasági üzemi terület csak 

szőlőtermesztésre, –tárolásra és –feldolgozásra 

szolgálhat. 
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti 

terveinek - az adott település fejlesztését befolyásoló - 

vonatkozó megállapításai 
Hódmezővásárhely szomszédos települései: 

 

• É-i: Derekegyház 

• ÉK-i: Székkutas 

• K-i: Békéssámson 

• DK-i: Óföldeák, 

Földeák, Makó 

• D-i: Maroslele 

• DNy-i: Algyő 

• Ny-i: Sándorfalva, 

Dóc 

• ÉNy-i: Mindszent, 

Mártély 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Mindszent 

Mindszent két szakaszon is határos Hódmezővásárhellyel. A nyugati szakaszon védelmi és gazdasági 

erdő mentén érintkezik Hódmezővásárhellyel (Tisza-árterület). Beépítésre szánt terület nincs, 

beruházás nem várható. A keleti szakaszon gazdasági erdő és általános mezőgazdasági területek 

(területfelhasználási kategóriák) mentén érintkezik. Beépítésre szánt terület nincs, beruházás nem 

várható. 
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Derekegyház 

A két település között jelenleg közös fejlesztésről nincs információ. 

Székkutas 

Általános mezőgazdasági területek mentén érintkezik a két település közigazgatási területe. A 

területen több országos jelentőségű régészeti lelőhelyek találhatók. A Modern Városok Program 

keretében útfelújítások, útépítések érintették a területet (Csomorkányi u., Rárósi u., Tompaháti u.). A 

két település között jelenleg közös fejlesztés nincs folyamatban. 

 

Békéssámson 

A két település között jelenleg közös fejlesztésről nincs információ. 

Makó 

Általános mezőgazdasági területek mentén érintkezik a két település közigazgatási területe. A 

területen kevés számú országos jelentőségű régészeti lelőhely található. A beépítésre nem szánt 

területen beruházás nem várható. 

 

Földeák 

Általános mezőgazdasági területek mentén érintkezik a két település közigazgatási területe. A 

területen kevés számú országos jelentőségű régészeti lelőhely található. A területen nagynyomású 

gázvezeték halad keresztül. A beépítésre nem szánt területen beruházás nem várható. A 430 sz. főút 

mentén Hódmezővásárhely területén tanyák találhatók. Szintén az út mentén felszik Szikáncs 
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településrész, valamint Csókási pusztán a Hódagro Mezőgazdasági Zrt. telephelye. Jelentős beruházás 

a területen nem ismert. 

 

Óföldeák 

A község településszerkezeti terve helyett a szabályozási terv lett figyelembe véve. A 

szabályozási terven feltüntetett övezetek és építési övezetek nem feltétlenül egyeznek 

meg a Településszerkezeti Terv területfelhasználási kategóriával. 

Általános mezőgazdasági területek mentén érintkezik a két település közigazgatási területe. A 

területen kevés számú országos jelentőségű régészeti lelőhely és természetvédelmi terület található. 

A területen nagynyomású gázvezeték halad keresztül. A beépítésre nem szánt területen beruházás 

nem várható. 

 

Maroslele 

A község településszerkezeti terve helyett a szabályozási terv lett figyelembe véve. A 

szabályozási terven feltüntetett övezetek és építési övezetek nem feltétlenül egyeznek 

meg a Településszerkezeti Terv területfelhasználási kategóriával. 

Általános mezőgazdasági területek és különleges beépítésre nem szánt területek mentén érintkezik a 

két település közigazgatási területe. A területen jelentős számú országos jelentőségű régészeti lelőhely 

és természetvédelmi terület található. A területen elektromos hálózat nyomvonala húzódik. A területen 

nagynyomású gázvezeték halad keresztül. A beépítésre nem szánt területen beruházás nem várható. 

 

Algyő 

Kisparcellás, kisparcellás mezőgazdasági területek, zöldterület, és egyéb ipari gazdasági terület 

(állattartó telep) található a két település közigazgatási határán. Hódmezővásárhelyen jelentős 
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környezeti hatással bíró ipari gazdasági terület található (Naturex Kft.). A területen elektromos hálózat, 

illetve nagy-középnyomású gázvezeték nyomvonalai húzódnak. 

 

 

Sándorfalva 

A két település közigazgatási határán vízgazdálkodási és védelmi erdőterületek találhatók. Natura 

2000 különleges madárvédelmi terület és Ökológiai hálózat - összevont folyosó területe is érinti. 

Beépítésre nem szánt terület. 

 

Dóc 

A két település közigazgatási határán vízgazdálkodási terület (Tisza-árterület) található. Natura 2000 

természetmegőrzési terület található a területen. Beépítésre nem szánt terület. 
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Mártély 

A község településszerkezeti terve helyett a szabályozási terv lett figyelembe véve. A 

szabályozási terven feltüntetett övezetek és építési övezetek nem feltétlenül egyeznek 

meg a Településszerkezeti Terv területfelhasználási kategóriával. 

A két település közigazgatási határán általános mezőgazdasági területek, természetvédelmi területek, 

védelmi erdőterületek és általános vízgazdálkodási területek találhatók. Nagy-középnyomású 

gázvezeték nyomvonala halad át a határon. A határon öntöző és belvízi szivattyútelep, átemelő 

található. Beépítésre nem szánt terület. 

 

1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 

BEMUTATÁSA 

1.5.1 A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 

stratégia vonatkozó megállapításai 

 

A hatályos Településfejlesztési koncepció jövőképe és célrendszere: 

 

Jövőkép: Az ősi múltra visszatekintő város és térsége virágzó kulturális, gazdasági és innovációs 

központ, vonzó és egészséges természeti és művi környezettel, a szellemi és tárgyi örökségeket 

megbecsülő és továbbfejlesztő helyi közösséggel, amelynek szorgalmas tagjai befogadók, kreatívak 

és gyarapodók. 

 

A célrendszerben meghatározott legfontosabb beavatkozási területek: 

1. Társadalom 

a. Elöregedés, népességfogyás mérséklése 

b. Oktatási rendszer átalakítása 

c. Egészséges Vásárhely Program és Minden Nap Kultúra! Program folytatása 

2. Gazdaság: 
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a. Külföldi tőke bevonzása – befektetésösztönzés 

b. Szektorális fejlesztések: kerámia- és téglaipar, textilipar, precíziós műszergyártás 

3. Kultúra, művészet, turisztika 

a. A város hagyományaira építő kulturális környezet kialakítása 

b. Turisztikai látnivalók összehangolt fejlesztése 

4. Épített és természeti környezet 

a. Kompakt város mint térszerkezeti cél 

b. Közúthálózat továbbfejlesztése 

c. Beépítésre szánt területek mérséklése 

d. Külterületi fásítások 

e. Városközpont komplex rehabilitációja 

f. Lakóterületek „foghíjasodásának” kezelése 

g. Funkcionális és szociális városrehabilitáció folytatása 

h. Városi szintű szolgáltatások elérhetőségének biztosítása 

5. Klíma- és környezetvédelem, energiatakarékosság 

a. Energiahatékonysági beruházások folytatása 

b. Klíma-ipar meghonosítása 

 

A hatályos integrált településfejlesztési stratégia célrendszere: 
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1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

 

A hatályos településfejlesztési eszközök módosítása: 

• Hódmezővásárhely Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata 

 

A hatályos településrendezési eszközök módosítása: 

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS TÉRSÉGÉBEN 117 KM HOSSZÚSÁGBAN 

MEGÉPÍTÉSRE KERÜLŐ KÜLTERÜLETI KERÉKPÁRÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 

MÓDOSÍTÁSA 

Érintett helyszínek megjelölése, lehatárolása: A meglevő belterületi nyomvonalakhoz 

kapcsolódóan tehát a város külterületén tervezett nagyszabású kerékpárút fejlesztéssel, 

módosítással az alábbi részterületek érintettek, melyek kidolgozásra kerültek: 1. rész: 

Hódmezővásárhely – Erzsébet közötti út (szakasz száma: 1) 2. rész: Kishomok – Batida 

közötti összekötő út (szakasz száma: 23b) 3. rész: 4521 j. út-Tiszai út között vegyes forgalmú 

út (szakasz száma: 3b) 4. rész: 45. sz. főút Hódmezővásárhely – Derekegyház nyomvonal 

(szakasz száma: 4) 5. rész: 47. sz. főút Hódmezővásárhely – Székkutas nyomvonal (szakasz 

száma: 5) 

 

A tervezett fejlesztések több módon tervezettek, helyenként a meglévő gerinc útvonalak mentén új 

kerékpárutak létesítésével, helyenként a már meglévő külterületi utak burkolatának felújításával, 

illetve a kerékpáros és a külterületi gazdasági forgalom számára egyaránt hasznos új vegyes 

felhasználású utak építésével az alábbi ábrán kijelölt nyomvonalakon. 
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Forrás: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS TÉRSÉGÉBEN 117 KM HOSSZÚSÁGBAN 

MEGÉPÍTÉSRE KERÜLŐ KÜLTERÜLETI KERÉKPÁRÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 

MÓDOSÍTÁSA, ELJR. 37. § szerinti előzetes tájékoztatási anyag, Szeged, 2022 

1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI 

ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 

 

1.6.1.1. Helyi Építési Szabályzat 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2020. 

(III.20.) önkormányzati rendelete hatályos. A Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező Szabályozási 

Tervet a Külterületi, illetve a Belterületi és zártkerti szabályozási tervlapok alkotják. A településrendezési 

eszközök (településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat) az országos előírásoknak megfelelően 

elérhető város honlapján (https://hodmezovasarhely.city.hu/telepulesrendezesi-tervek/).  

https://hodmezovasarhely.city.hu/telepulesrendezesi-tervek/


34 
 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Szabályozási Terve a Külterületi, illetve a Belterületi és zártkerti 

szabályozási tervből áll össze. Beépíthetőség szempontjából beépítésre szánt építési övezetek és 

beépítésre nem szánt övezetek, valamint az azokra vonatkozó előírások vannak meghatározva. 

Beépítésre szánt építési övezetek: 

• Nagyvárosias lakóövezet 

• Nagyvárosias lakóövezet 

• Kisvárosias lakóövezet 

• Kertvárosias lakóövezet 

• Falusias lakóövezet 

• Településközpont övezet 

• Intézmény övezet 

• Kereskedelmi szolgáltató övezet 

• Ipari övezet 

• Beépítésre szánt különleges építési övezetek 

Beépítésre nem szánt övezetek: 

• Közlekedési és közműterület 

• Zöldterület 

• Erdőterület 

• Mezőgazdasági terület 

• Vízgazdálkodási terület 

• Beépítésre nem szánt különleges terület 

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult 

elemek 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 350/2020. (III.19.) számú határozattal fogadta 

el a jelenleg hatályos településszerkezeti tervet.  

Megvalósult elemek: 

• A Modern Városok Program keretében útfelújítások, útépítések érintették a 

Hódmezővásárhely-Székkutas közötti útszakasz belterületi szakaszát (Csomorkányi u., Rárósi 

u., Tompaháti u.). 

• A Modern Városok Program keretében megvalósult Hódmezővásárhely-Földeák kerékpárút 

építése. 
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Forrás: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város honlapja 
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1.7 A település társadalma 

1.7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 

foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 
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Hódmezővásárhelyen évről évre csökken a népesség, amelyet egyaránt idéz elő a negatív vándorlási 

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

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

a népesség az előző évhez képest.  

 

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

vizsgálatában. Magyarország népessége sok másik európai országéhoz hasonlóan egyre jobban 

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

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

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

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

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

másfélszer annyian vannak, mint a gyermekek. 
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A népesség elöregedését a fenti ábrán látható arányok is jól szemléltetik. 2020-ban a 18 év alatti 

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

 

A lakosságcsökkenés egy másik fontos komponense az elvándorlás nagysága. Az elmúlt évtizedekben 

Hódmezővásárhelyen jellemzően meghaladta az elvándorlók száma városba beköltözőkét, vagyis a 
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város vándorlási egyenlege évről évre negatív. A 2019-es évben a hivatalos statisztikák szerint 811 fő 

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

 

A fenti ábra Hódmezővásárhely lakosságának, legmagasabb iskolai végzettsége szerinti megoszlását 

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

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

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

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

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

Hódmezővásárhelyen 2 felsőoktatási intézmény működik: a Budapesti Metropolitan Egyetem 

Hódmezővásárhelyi Regionális Tudásközpontja, valamint, a Szegedi Tudományegyetem 

Mezőgazdasági Kara. Felsőoktatási intézménynek ugyanakkor nincsen székhelye a városban. Ez 

alapján a legalább 15 éves korúak körében 5,7% volt azok aránya, akik nem rendelkeztek általános 

iskolai végzettséggel sem. Mivel a tíz évvel korábbi, 2001-es népszámláláson 8,3% volt ugyanez az 

arány, így elmondható, hogy javult az iskolázottság ez idő alatt. 

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

2011-es népszámlálás szerint a város legnagyobb nemzetiségi kisebbségei a következőek: bolgár 

(0,1%); cigány (0,9%) és német (0,5%). 

Foglalkoztatás 

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

2000 és 2020 közötti időszakban.  

 

26%

21%

29%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Legfeljebb általános
iskola 8. osztályát

végzettek

Érettségi nélküli
középfokú

végzettséggel

Érettségivel mint
legmagasabb iskolai

végzettséggel
rendelkezők

Egyetemi, főiskolai,
egyéb oklevéllel,

mint legmagasabb
iskolai végzettséggel

A lakosság legmagasabb iskolai végzettsége a 7 
évesek és annál idősebbek körében (2011)



42 
 

 

 

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

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

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

álláskereső jutott. 2009-ben Hódmezővásárhelyen 1000 lakosra 68 álláskereső jutott. A 2012-es évet 

követően az álláskeresők aránya folyamatosan csökkenni kezdett, azonban már a COVID-19 járvány 

megérkezését megelőzően 2017-2018 között stagnálni kezdett 2019-től lassú növekedésnek indult, 

ezúttal azonban jóval elmaradt az országos átlagtól. 2020-ban 1000 hódmezővásárhelyi lakosra 15 

álláskereső jutott.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

összefüggés van az alacsony iskolázottág és a munkanélküliség között. 
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A fenti ábra a hódmezővásárhelyi álláskeresők nemek szerinti megoszlását szemlélteti. Az adatok 

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

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

nem változott jelentősen.  

 

Az önkormányzatok egyik eszköze a mélyszegénységben élők helyzetének javítására a közmunka 

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

legmagasabb a közfoglalkoztatottak száma, ekkor 807 ember vett részt a közfoglalkoztatásban, ami a 

város aktív korú népességének mintegy 2,63%-ának felelt meg. Az utóbbi években a közfoglalkoztatási 

mutató lényegesen alacsonyabb volt, 2020-ban mindössze 249 fő (0,89%) végzett közmunkát.  
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A fenti ábra az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelmet ábrázolja Hódmezővásárhelyen és a 

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

egy főre jutó nettó belföldi jövedelem a hódmezővásárhelyi értéken. A legmarkánsabb különbség 

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

nettó jövedelem jut, mint egy hódmezővásárhelyire.   

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

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

jobb lehetőségek reményében. A városban maradó munkaerő esetében is kedvezőtlen tendenciák 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kedvezőtlen hatással van, elszívja a munkaerőt.  

 

1167 682 1174 537 

1229 193 

1265 043 

1353 578 

 1050 000

 1100 000

 1150 000

 1200 000

 1250 000

 1300 000

 1350 000

 1400 000

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft), 2019



45 
 

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma a fenti ábrán vizsgált időszakban 

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

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

helyettesítő támogatásban részesítettek száma, az álláskereső számára vonatkozó tendenciákhoz 

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

támogatást. 

Mélyszegénységben élők 

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

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

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

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

mélyszegénységben élők körében jelentős az aluliskolázott személyek, a megváltozott 

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

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

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

foglalkoztatási viszonyok folyamatos figyelemmel kísérésével, az állami foglalkoztatási szerv 

támogatásával és a foglalkoztatáspolitikai szempontoknak a döntéshozatalba történő integrálásával 

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

rendelkezésére.  

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

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

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

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

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

a Gólya utca környékét.  

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

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

tartós eredményt felmutatni. Épp ezért a jövőben különös figyelmet kell szentelni az ilyen jellegű 
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programok fenntarthatóságára. Hódmezővásárhelyen működik jó gyakorlat a felzárkóztatásra. A 

PETRA modellprogram egy olyan társadalmi integrációt erősítő kezdeményezés, amelynek első 

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

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

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

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

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

számára kiképzett mentorok állnak rendelkezésre, akik egyéni tanulási folyamataikat kísérik 

figyelemmel, segítik.   

1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Hódmezővásárhely Magyarország legbiztonságosabb városa. A közbiztonságot a rendőrség mellett 

többek között térfigyelő kamerák magas száma is biztosítja, amely az illegális szemétlerakást is 

visszaszorította. A várost a különböző generációk békés együttélése jellemzi, a vásárhelyi emberek az 

újonnan betelepülőket és a turistákat is szeretetteljes fogadtatásban részesítik. 

 

Hódmezővásárhely 2020-2024-es Gazdasági Programja horizontális céljaként tűzte ki az egyenlő 

hozzáférés biztosítását, az antiszegregációt. Hódmezővásárhelyen nincsen olyan összefüggő terület, 

amely súlyos társadalmi konfliktusok által lenne terhelve. 

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők 

1.7.3.1 Történeti és kulturális adottságok 

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

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

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

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

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

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

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

részét képezik Hódmezővásárhely kulturális életének. Bár az olvasókörök fenntartása az utánpótlási 

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

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

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

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

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

pejoratív „paraszt Párizs” jelzőnek.  

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

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

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

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

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

adottságai kiválóan alkalmasak voltak.  
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 A tanyák mellett a város jellegzetes építészeti örökségét jelentik a belterületen található téglaházak, 

de akad több olyan építészeti nevezetesség is, amelyre nem csak a helyiek lehetnek büszkék, de az 

idelátogatókat is érdekelheti (pl. Fekete Sas, kőfal, városháza, zsinagóga). Egy település identitását, 

arculatát nagyban meghatározzák a helyi építészeti és természeti örökségei. Az épített és természeti 

környezet védelme szempontjából legfontosabb célokat Hódmezővásárhely Hosszútávú 

Településfejlesztési Koncepciója fogalmazza meg. A Koncepció a minőségi szemléletet részesíti 

előnyben a mennyiségi szemlélettel szemben és célul tűzi ki a területpazarló megoldások elkerülését. 

Ez a gyakorlatban a zöldmezős helyett barnamezős beruházásokkal, a már meglévő területek 

funkcióváltásával érhető el. A beépítések mérséklésével növelhetőek a zöld, parkosított, illetve a 

mezőgazdasági területek.  

Hódmezővásárhelyen az alföldi városok többségéhez hasonlóan kevés a történelmi szempontból 

jelentős épített műemlék. Hagyományos városképének szempontjából a következő épületek 

számítanak jelentősnek:  

• Református Ó-templom 

• Városháza  

• Ó-gimnázium 

• Bethlen Gimnázium 

• Kórház 

• Fekete Sas Szálló 

• „paloták” 

• Úri kaszinó 

 

Hódmezővásárhelyen helyi védelem alatt 247 épület áll 26 épület pedig műemléki védelmet élvez2. A 

helyi építészeti arculat fontos eleme a 19. század végén megjelenő téglaépítészet, melynek egyik 

legfontosabb mementója a körülbelül 3 km hosszúságú árvédelmi fal, a „Kőfal”. 

Hódmezővásárhelyen régre visszanyúló hagyománya van a kerámiaiparnak. A hódmezővásárhelyi 

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

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

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

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

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

a gépgyártáshoz, valamint az élelmiszeriparhoz kapcsolódtak.  

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

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

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

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

zsidóság fontos részét képezte Hódmezővásárhely társadalmának. A holokauszt során számos 

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

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

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

 

 

2 Műemlék keresése - Műemlékem.hu (muemlekem.hu) 

https://www.muemlekem.hu/muemlek?egylapon=20&szuro%5Bany%5D=&szuro%5Bnev%5D=&szuro%5Bhelyseg_nev%5D=H%C3%B3dmez%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rhely&szuro%5Bcim%5D=&szuro%5Bstatusz_M%C5%B1eml%C3%A9ki_v%C3%A9delem%5D=i&szuro%5Bstatusz_Regisztr%C3%A1lt_m%C5%B1eml%C3%A9ki_%C3%A9rt%C3%A9k%5D=i&submit_statusz=Mehet&szuro%5Butolso-log-napok-min%5D=
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azt a lokálpatriotizmust, ami jellemzi a város lakóit és az ideérkezők számára is imponálóan hat. A 

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

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

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

1.7.3.2 Civil szerveződések 

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

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

5,36 és a megyei szintű 5,64 darab szervezettől. Ugyan a város meglehetősen színes civil élettel 

rendelkezik, a szervezeteknek számos nehézséggel kell megküzdeniük az elkövetkező időszakban. Bár 

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

lényegesen kevesebb, 40-60 darabra tehető.  

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

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

szervezetei elsősorban kisebb támogatásokból, tagdíjakból kénytelenek gazdálkodni, ez azonban 

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

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

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

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

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

hagyományőrző kezdeményezések képtelenek érdemben megszólítani a fiatalabb generációkat. 

1.8 A település humán infrastruktúrája 

1.8.1 Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
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Bölcsőde 

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

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

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

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



50 
 

Óvoda 

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

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

önkormányzati, egyházi és magánóvodák is megtalálhatóak. 2020-ban az óvodai feladatellátási helyek 

száma 19 db volt. Az egykor külön üzemelő önkormányzati óvodák, 2013 óta a Hódmezővásárhely 

Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda (HEO) intézményen belül 

működnek együtt.  A HEO-hoz 4 tagintézmény (Magvető utcai-, Oldalkosár utcai-, Nádor utcai, Pál 

utcai tagintézmény) 2-2 telephelye tartozik. A HEO tagintézményei egymás erősségeit kihasználva 

dolgoznak együtt, hogy a gyermekek számára a lehető legjobb ellátást nyújtsák. Az egyházi óvodák 

között több felekezet intézménye is megtalálható: van katolikus, református és evangélikus fenntartású 

óvoda is. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézményben szakképzett dolgozók végzik a szellemileg sérült gyermekek oktatását, 

nevelését.  

Általános iskola 

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

oktatás az alábbi intézményekben valósul meg:  

• Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola 

• Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 

• Hódmezővásárhelyi Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 

• Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola 

• Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 

• Németh László Gimnázium, Általános Iskola 

• Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola 

• Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola 

• Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola és Nádor Utcai Telephely 

 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
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Az általános iskolai tanulók száma az elmúlt években némileg alacsonyabb volt, mint a 2010-es évek 

első felében. 2010 és 2020 között a legtöbb tanuló 2011-ben (3343 fő), a legkevesebb 2017-ben (3181 

fő) vett részt a nappali oktatásban. 

Középfokú oktatás 

Hódmezővásárhelyen a középfokú oktatás 6 intézményben működik:  

Szakközépiskolák 

• Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Eötvös József Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

• Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

• Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

 

Gimnáziumok 

• Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 

• Németh László Gimnázium, Általános Iskola 

• Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 

A szakgimnáziumok és szakközépiskolák a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumhoz tartoznak. A 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 8 intézménnyel 4 városban működő szervezet, melynek 

célja a gyakorlatorientált és versenyképes tudás átadása. 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
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A középfokú oktatásban résztvevők legnagyobb csoportját a gimnáziumi tanulók képezik, de a számok 

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

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

a képzéseket is érdemes lenne a városnak ehhez igazítania.  

Felsőoktatás 

Hódmezővásárhelyen két felsőoktatási intézmény működik. A Szegedi Tudományegyetem 

Mezőgazdasági Karán mezőgazdasági mérnöki, vadgazdamérnöki, és vidékfejlesztési agrármérnöki 

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

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

Mezőgazdasági Kara mellett a Budapesti Metropolitan Egyetem Hódmezővásárhelyi Regionális 

Tudásközpontja is nyújt felsőoktatási képzéseket az érdeklődők számára. 

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

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

képest, ami ugyanebben az évben 1623,9 fő volt. Hódmezővásárhelyen 7 darab gyógyszertár működik. 

Hódmezővásárhely kórháza, az egykori Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2013 óta a Csongrád-Csanád 

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

intézetben az alábbi járóbeteg szakrendelések érhetőek el: 

• Bőrgyógyászat 

• CT 

• CTG ambulancia 

• Diabetológia 

• Dietetikus tanácsadás (telefonon) 

• Endokrinológia 

• Fül-orr-gége 

• Kardiológia 

• Mammográfia 

• Nefrológia 

• Neurológia 

• Nőgyógyászati szakrendelés 

• Onkológiai gondozó 

• Pszichiátria 

• Pszichológia 

• Reumatológia 

• Röntgen 

• Sebészeti szakrendelés 

• Szemészeti szakrendelés 

• Traumatológiai szakrendelés 

• UH 

• Újszülött csípőszűrés 

• Urológia 

• Véralvadásgátló kezelés vérvétel 

• Vérvétel 

 

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

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

szinten jellemző 7 darab kórházi ágyat. 

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

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

Hódmezővásárhelyen 8 fogorvosi körzetben nyújtanak fogorvosi ellátást. 
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Szociális ellátórendszer 

 

Hódmezővásárhely szociális ellátórendszerének központi intézménye a Kapcsolat Központ, amelynek 

fenntartója és működtetője a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás. 

A Kapcsolat Központhoz tartozó intézmények: 

Alapellátás Szakellátás 

1. Kagylóhéj Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

(Hódmezővásárhely) Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat (Hódmezővásárhely, Mártély, 

Mindszent, Székkutas) 

1. Kovács-Küry Időskorúak Otthona 

2. Csodaház Foglalkoztató Napközi 2. Időskorúak Otthona Mindszent 

3. Védőnői Szolgálat  

4. Egyesített Bölcsődei Intézmény  

5. Időskorúak Nappali Ellátása, 

Házi Segítségnyújtás Mindszent 

 

6. Székkutasi Egység  
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- szociális étkeztetés 

- házi segítségnyújtás 

- tanyagondnoki szolgálat 

 

További intézmények: 

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

 

A szociális ellátórendszer legfontosabb kedvezményezettjei a lakosság meghatározott csoportjai, 

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

ellátást igényelnek. 

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

hosszabb távon az intézményrendszer leterheltsége. 

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

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

városban. A kapacitások folyamatos felülvizsgálata, bővítése szükséges. 

A halmozottan sérült gyermekek ellátása két intézményben megoldott Hódmezővásárhelyen. A 

fogyatékkal élők számára a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató nyújt ellátást. 

Az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából fontos a tanodák és egyéb felzárkóztatást biztosító 

oktatási formák működésének elemzése.  
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1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Hódmezővásárhely Város Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2020-as 

felülvizsgálatakor az alábbi célcsoportokat azonosította: 

• Mélyszegénységben élők és/vagy romák 

• Gyermekek 

• Nők 

• Időskorúak 

• Fogyatékkal élők 

Az egyes célcsoportok számára részletes intézkedési terv került elfogadásra: 

  

Célcsoport 
problémák beazonosítása 

rövid megnevezéssel 

fejlesztési 

lehetőségek 

meghatározása 

rövid címmel 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben élők  

a cigány származás lakosok 

munkanélküliségének csökkentése 

TROLLMANN PROGRAM – 

Országos Mintaprogram 

kidolgozásához a személyi és 

anyagi háttér felkutatása 

a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű cigány családok 

helyzetének komplex felmérése 

SZOCIÁLIS HORIZONT PROGRAM 

- szociális térkép készítése. A 

felmérés elkészítéséhez szükséges 

forrás felkutatása, partnerség 

kialakítása 

  

Gyermekek  

  

általános iskola 5-8. osztályosok 

körében az iskola befejezése 

kétséges 

a program helyének és 

pedagógusainak megtalálása 

A TANODA program 

továbbvitele, a foglalkozások 

helyének hiánya 

a felzárkóztató program 

működtetése, TANODA 

szervezése. 

általános iskolás gyermekek számára 

a nyári szünidő hasznos eltöltésének 

elősegítése 

Tematikus nyári táborok 

szervezése, a meglévők bővítése, 

anyagi források és résztvevő 

személyek felkutatása 

Nők  
a városban élő nők tájékoztatása, 

felvilágosítása a részükre szervezett 

programok hiánya, 

a kampányhoz szükséges anyagi 

források felkutatása, szakemberek 

keresése a tanácsadási feladatokra 
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Időskorúak 

az időskorú lakosság igényeinek, 

szociális rászorultságának 

feltérképezése hiányos 

a felméréshez szükséges anyagi, 

személyi forrás felkutatása, 

partnerség kialakítása civil 

szervezettekkel 

Fogyatékkal élők 

 

 

a Kontakt tolmács szolgálat 

bevezetése az Önkormányzat 

épületében 

Pályázati források felkutatása. 

érzékenyítő programok 

lehetőségének biztosítása az 

Önkormányzati támogatás 

lehetőségének mérlegelése a 

önkormányzati rendezvényeken tolmácsok és animátorok részére 

rendszeres érzékenyítő programok 

bevezetése az oktatási 

intézményekben 

oktatási intézményekben, 

tanórákon, délutáni 

foglalkozásokon, iskolanapokon 

érzékenyítő programlehetőségek 

felkutatása 

 

1.9 A település gazdasága 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Hódmezővásárhely a legsikeresebb egykori mezővárosok egyike és kulcsszerepet tölt be az alföldi 

régió gazdaságában. A 20. század második felében a beruházásoknak következményeképp a 

mezőgazdaság helyett az ipar került előtérbe a városban. Az utóbbi években azonban újabb 

struktúraváltás következett be Hódmezővásárhelyen és a térségben egyaránt, jelenleg a tercier szektor 

dominál.  

A város gazdasági erejét – többek között – az önkormányzat helyi adóbevételeiből az iparűzési adó 

mértéke reprezentálja. Hódmezővásárhely Magyarország második legnagyobb területű városa, az adó 

mértéke is jelentős, 2020-ban 2,046 milliárd forint volt, az országos és megyei területi részarányt 

azonban némiképp alulmúlja. A város meghatározó szerepe Csongrád-Csanád megyében – és a 

régióban - viszont itt is kitűnik. 

Mutatók 
Magyarorszá

g 

Csongrá

d-

Csanád 

megye 

Hódmezővásárhel

y 

Hódmezővásárhel

y országos 

viszonylatban 

Hódmezővásárhel

y megyei 

viszonylatban 

A település 

területe (km2) 
93025,37 4264,42 487,98 0,52% 11,44% 

A helyi 

önkormányzatok 

helyi adó 

bevételeiből az 

703035535 20583526 2045552 0,29% 9,94% 
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iparűzési adó 

(1000 Ft)  

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (2021) 

Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Önkormányzatának helyi adóbevételeiből az iparűzési adó a 

vizsgált 5 éves időszakban egészen 2019-ig évről évre nőtt. Ez a gazdaságfejlesztő és befektetés-

ösztönzési intézkedéseknek is köszönhető. A 2020-as visszaesés pedig a COVID-19 pandémia 

hatásából következhet, így nem jelent – szükségszerűen – csökkenő tendenciát. 

Időszak 
A helyi önkormányzatok helyi adó 

bevételeiből az iparűzési adó (1000 Ft) 

2015. év 1727076 

2016. év 1838603 

2017. év 1854790 

2018. év 2194627 

2019. év 2176983 

2020. év 2045552 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (2021) 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Hódmezővásárhely gazdaságában a szolgáltatások a leginkább meghatározó ágazat. Ezt követi az 

ipar, végül a mezőgazdaság. 

1.9.2.1. Mezőgazdaság 

Hódmezővásárhelyen, egykori mezővárosként a gazdaság alapjai a mezőgazdaságon fekszenek. 

Ugyan mára kisebb lett a szektor szerepe, de a legnagyobb adózó, illetve foglalkoztató vállalatok közül 

is számos tevékenykedik ebben az ágazatban, országos viszonylatban is jelentős gazdasági erőt 

képviselve. Hódmezővásárhely 2021-ben megjelent gazdasági adatai fényében 18,86 milliárd forint 

volt a mezőgazdasággal foglalkozó cégek árbevétele a városban. Az Opten adatbázisa alapján jelenleg 

154 hódmezővásárhelyi vállalkozás működik a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 

nemzetgazdasági ágban és a város 25 legnagyobb árbevételű vállalat közül 8-nak kötődik a 

tevékenysége ehhez az ágazathoz. Ezek a Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató 

Kft., a Hód-Mezőgazda Zrt., a DIÓ 896. Kereskedelmi,- Termelő- és Szolgáltató Kft., a Hódkertész Kft., 

a Hód-Tész Hódmezővásárhelyi Terménytároló és Értékesítő Szövetkezet, a Vásárhelyi Róna 

Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft., a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. és a HÓDAGRO Mezőgazdasági 

Termelő és Szolgáltató Zrt. 

A nagyszerű természeti adottságok, mint a kitűnő minőségű termőtalaj, vagy az átlagon felüli 

napsütéses órák száma hozzájárultak a gabonatermesztés és az állattenyésztés kialakulásához, majd 

megerősödéséhez, illetve az erre épülő feldolgozóipar létrejövéséhez. A mezőgazdasági termeléshez 
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ugyanakkor nem kapcsolódik szervesen egyéb gazdasági tevékenység: sem jelentős értékesítési, sem 

feldolgozóipari, sem pedig mezőgazdasági gépgyártó tevékenység. A Mezőgazdasági Főiskola 

jelenléte ellenére jellemzően nincsen mezőgazdasági kutatás sem. 

A város 49 ezer ha területének 87,5%-a (mintegy 43 ezer ha) termőterület, ami regionális és országos 

viszonylatban is jelentős. A természeti-környezeti adottságokból következően a mezőgazdaság 

számára magas aranykorona-értékű termőterületek találhatók, változatos talaj- és termelési 

adottságokkal. A helyi gazdaság számára így sokoldalú mezőgazdasági- és élelmiszertermék 

előállításra van lehetőség. A szántóföldi növénytermesztésben a gabona (búza, őszi árpa), a kukorica 

és az olajnövények (napraforgó, repce) a meghatározók. Ezeknek jelentős hányada takarmány-

alapanyag. Az állattartás-állattenyésztés területén a ló- és baromfitartásnak van a legnagyobb 

hagyománya. 

A mezőgazdaság dekarbonizációja és fenntarthatóvá tétele, a termelés folyamatosságát elősegítő 

talajadottságok fenntartása, a talajok elhasználódásának csökkentése, a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás, valamint a mezőgazdasági feldolgozóipari vállalkozások városba telepítése, illetve 

visszatelepítése, továbbá egy regionális agrár-közigazgatási központ létrehozása a Csongrád Megyei 

Agrárkamara városba költözésével szerepel a célok között. 

1.9.2.2. Ipar 

Az iparon belül vállalatszám tekintetében az építőipar a legjelentősebb, a 2021-ben megjelent 

gazdasági adatok szerint 290 vállalkozás működött abban a nemzetgazdasági ágban. Szorosan követi 

a feldolgozóipar, 281 fővel. Bruttó Becsült Hozzáadott Érték (BBHÉ) nagysága alapján az egész 

gazdaság tekintetében a feldolgozóipar vezet, 33,14 milliárd forintos értékkel, amiből az egészségügyi 

kerámia gyártása teszi ki a legnagyobb hányadot.  Európa egyik vezető kerámiagyártója, Villeroy & 

Boch Mo. Kft. a legnagyobb vállalat. 

A kerámiaiparnak évszázados hagyománya van a városban. 1912-ben alapult meg a Majolikagyár, ami 

máig meghatározó mind a város művészetében, mind pedig a kerámiaművészetre általánosságban. 

Az 1960-as években Hódmezővásárhely az ország kerámiagyártó központja lett, az Alföldi 

Porcelángyár megnyitásával. A szanitergyár tevékenységi körét bővítették és az infrastruktúráját 

folyamatosan fejlesztették és privatizáció útján 1992-ben került a Villeroy & Boch tulajdonába. Az 

iparágban számos cég működik a városban, többek között az Imerys Magyarország 

Tűzállóanyaggyártó Kft. és a Thermokerámia Gyártó és Forgalmazó Kft. is. 

Szintén kiemelt és nagy múlttal rendelkező iparág a textilipar. Az 1889-ben alapított HÓDKÖT hatalmas 

(nő)foglalkoztató kapacitással bírt. Ilyen téren utódjai nem tudnak nyomdokaiba lépni, de ma is 13 

vállalkozás, mint a MÄRZ FASHION Ipari és Kereskedelmi Kft. vagy az INNOWEAR-TEX Kft. 

tevékenykedik a városban. Elsősorban bérmunka formájában, síkkötött, síkhurkolt ruházati cikkek 

gyártására szakosodva végzik tevékenységüket. 

A gépgyártás is nagy hagyományokkal rendelkezik a településen. Többek között precíziós 

műszergyártás, ezen belül mérleggyártás, alumínium-feldolgozás és orvosi műszergyártás is zajlik 

Hódmezővásárhelyen. Az ágazatba tartozó cégek például a GÜTTLER Mezőgazdasági Gépgyártó és 

Szolgáltató Kft. és a METRISOFT Mérleggyártó Kft. 

Végül, de nem utolsó sorban, a legtöbb foglalkozást magába foglaló iparág az építőipar. Gazdasági 

szerepe jelentős, a cégek határon túli megbízásokat is teljesítenek. A legnagyobb árbevételű vállalatok 

a Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft. és a CSOMIÉP-ENTER Építési, 
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Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., de a nagyobbak mellett számos kisvállalat és egyéni vállalkozó is 

tevékenykedik az ágazatban.  

1.1.1.1 1.9.2.3. Szolgáltatások 

A város gazdaságában a szolgáltatások szektor dominál, azonban a gyakori kisvállalati méret miatt a 

foglalkoztatási arány az ágazatban kevésbé szignifikáns. Ezzel egyetemben a város legnagyobb 

foglalkoztatói között számos közszolgáltató van, mint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó 

Központ, a Polgármesteri Hivatal, az Alföldvíz Zrt. közmű cég, vagy a Kapcsolat Központ. 

A legtöbb vállalkozás a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban működik, a 2021-es 

gazdasági adatok alapján 587 db és az árbevétel szerinti súlya is ennek az ágazatnak a legnagyobb, 

87,21 milliárd Ft. A turizmus ezzel szemben a potenciáljai alatt teljesít. A látványosságok, a festői 

környezet és a gyógy- és wellnessturisztikai szolgáltatások ellenére a szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás ágazat súlya nem jelentős, mindössze 3,47 milliárd Ft-ot tett ki 2020-ban. 

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, 

települést érintő fejlesztési elképzelései 

1.9.3.1. Gazdasági szervezetek jellemzői 
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Forrás: Hódmezővásárhely Gazdasági Program 2020-2024 

Az infografika Hódmezővásárhely - 2021-es dátumú - gazdasági adatait szemlélteti. A vállalkozások 

nemzetgazdasági ágazatok szerinti megoszlását mutató fatérkép-diagramból is látszik, hogy a 
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legtöbb vállalat a kereskedelem, gépjárműjavítás ághoz tartozik és nekik a nagyrészük 

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

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

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

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

ipari gépek, berendezések üzembe helyezésének. A rendszerváltás óta a régi, nagy állami vállalatok 

helyett jellemzően sok, kisebb vállalkozás jött létre. 

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

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

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

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

karbantartási, fejlesztési munkálatok, szerver elhelyezés szerepel. A HVSZ internetszolgáltatást is nyújt, 

jelenleg több tíz kilométernyi optikai hálózatuk van, ez azonban bővíthető lenne akár több százra is. 

A hálózat bővítése versenyképesebbé és olcsóbbá tenné a helyi hálózat működését.  

1.9.3.2. Széchenyi Terv Plusz támogatások 

Alintézkedés Pályázó neve 
Projekt 

megnevezése 

Támogatási 

döntés 

dátuma 

Megítélt 

támogatás 

(HUF) 

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása 

"FÉM-VILL" Fémipari 

és Villamosipari 

Termelő és 

Szolgáltató Kft. 

Technológiafejlesztés 

a Fém-Vill Kft.-nél 
2021.10.21 59 174 552 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása 

"HORVÁTH ÉS 

TÁRSA" 

Kereskedelmi és 

Gyártó Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Műanyag frőccsöntő 

üzem technológiai 

bővítése 

2021.10.21 111 675 593 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása 

CSOMIÉP Beton és 

Meliorációs 

Termékgyártó Kft 

Infrastruktúrafejlesztés 

és technológiai 

modernizáció a 

CSOMIÉP Kft. 

hódmezővásárhelyi 

telephelyén 

2021.10.21 419 300 000 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása 

CSOMIÉP-ENTER 

Építési, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Komplex technológiai 

fejlesztés a Csomiép-

Enter Kft.-nél 

2021.10.21 292 422 537 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

Domus Novum 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Technológiai 

korszerűsítés és 

kapacitásbővítés a 

2021.10.21 35 469 549 Ft 
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alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása 

Domus Novum Kft.-

nél 

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása 

GÜTTLER 

Mezőgazdasági 

Gépgyártó és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

A GÜTTLER Kft. üzleti 

és termelési 

kihívásokhoz való 

alkalmazkodását 

segítő fejlesztések 

2021.10.21 207 475 313 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása 

IACCOCA Kft 

Üzleti és termelési 

kihívásokhoz való 

alkalmazkodás a 

IACCOCA Kft.-nél 

2021.10.21 159 108 772 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása 

MÉHFÉSZ 

Melléktermék És 

Hulladék Felvásárló, 

Értékesitő, 

Szolgáltató Betéti 

Társaság 

MÉHFÉSZ Bt. XXI. 

századi modern, 

korszerű fejlesztési 

projektje 

2021.10.21 20 364 990 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása 

Padló Service 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Padló Service Kft. 

modern technológiai 

fejlesztése 

2021.10.21 43 478 872 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása 

Pelle D'oro 

Kereskedelmi 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Pelle D'oro Kft. 

modern üzleti és 

termelési 

kihívásokhoz való 

alkalmazkodását 

segítő fejlesztései 

2021.10.21 91 632 980 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

AGRIPPA Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

AGRIPPA Kft. modern 

üzleti és termelési 

kihívásokhoz való 

alkalmazkodását 

segítő fejlesztések 

támogatása 

2022.02.22 87 634 365 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

AGRO-LAK 

Mezőgazdasági 

Termékkereskedelmi 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Üzemanyagtöltő 

állomás építése 
2022.02.22 68 114 200 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

Corsil Gyártó, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Üzleti és termelési 

kihívásokhoz való 

alkalmazkodás a 

CORSIL Kft.-nél 

2022.02.22 104 106 100 Ft 
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GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

DIÓ 896. 

Kereskedelmi,- 

Termelő- és 

Szolgáltató Kft. 

Komplex technológiai 

fejlesztés 

megvalósítása a DIÓ 

896. Kft.-nél 

2022.02.17 124 896 040 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

Doboka 

Kereskedelmi és 

Vállalkozási 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

A Doboka Kft. 

infrastrukturális 

fejlesztése 

2022.03.07 69 233 780 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

ETIAM Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Technológiai 

modernizációs 

fejlesztések az ETIAM 

Kft.-nél 

2022.03.02 64 030 670 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

Első Magyar 

Kenderfonó 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Fejlesztések az Első 

Magyar Kenderfonó 

Zrt-nél 

2022.02.16 124 411 334 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása 

SPEED Szolgáltató 

és Kereskedelmi 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

A Speed Kft. modern 

üzleti és termelési 

kihívásokhoz való 

alkalmazkodását 

segítő fejlesztések 

2021.10.21 313 684 255 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása 

Vásárhelyi Patika 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

A Vásárhelyi Patika 

Kft. hatékonyságának 

növelése 

2021.10.21 29 275 481 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása 

medixwell Korlátolt 

Felelősságű 

Társaság 

A medixwell Kft 

modern üzleti és 

termelést segítő 

fejlesztéseinek 

támogatása 

2021.10.21 68 394 835 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

GERACON 

HUNGARY Kft. 

Technológiai és 

energetikai fejlesztés 

a Geracon Kft.-nél 

2022.02.22 117 969 555 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

HOROSZCOOP 

Külkereskedelmi 

Képviseleti Korlátolt 

Energiahatékonyság 

és termelékenység 

javítása 

2022.02.17 125 292 986 Ft 
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támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

Felelősségű 

Társaság 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

Hód-Controll 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Modernizációs 

fejlesztések a Hód-

Controll Kft.-nél 

2022.02.17 23 473 907 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

ITALY TREND No 1. 

Kereskedelmi 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Technológiai 

korszerűsítés és 

ingatlanberuházás az 

Italy Trend No 1. Kft. 

telephelyén 

2022.03.02 125 290 517 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

Kerámia Profil 

Kerámiadekor és 

Rozettagyártó Betéti 

Társaság 

Kerámia Profil Bt. 

fejlesztése 
2022.02.22 65 781 171 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

Legal Beauty 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

A Legal Beauty Kft. 

technológiai 

fejlesztéseinek 

megvalósítása 

2022.02.17 69 233 500 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

Prominens 

Vállalkozó és 

Kereskedő Kft 

Technológiai 

korszerűsítés 

megvalósítása a 

Prominens Kft.-nél 

2022.02.17 55 871 565 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

Repack Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Modernizációs 

fejlesztések a Repack 

Kft.-nél 

2022.02.22 70 718 984 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

SCHLOSSER-BAU 

Építőipari, 

Beruházó- és 

Kereskedelmi 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Termelési 

kihívásokhoz való 

alkalmazkodás 

2022.02.17 114 424 436 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

SZŐKE'97 

KERESKEDELMI ÉS 

VENDÉGLÁTÓIPARI 

Korlátolt 

SZŐKE'97 Kft. 

technológiai 

korszerűsítése 

2022.03.02 20 878 566 Ft 



66 
 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

Felelősségű 

Társaság 

TOP_PLUSZ-1.1.2-21-CS1-4 és 5 

számjegyű utak fejlesztése 

Magyar Közút 

Nonprofit 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Csongrád-Csanád 

megye 

közlekedésfejlesztése 

2 

2022.03.04 4 064 112 092 Ft 

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-A mikro-, kis- és 

középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása a leghátrányosabb helyzetű 

régiókban 

Thermokerámia 

Gyártó és 

Forgalmazó 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Komplex fejlesztéssel 

a sikeres működésért 
2022.02.17 119 121 030 Ft 

 

1.9.3.3. A gazdaságfejlesztés eszközei, lehetőségei, korlátai 

A vásárhelyi vállalkozások támogatása és a város pozicionálása érdekében szükséges a helyi gazdasági 

infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése. A sikeres befektetésvonzás érdekében az önkormányzatra 

háruló feladat a megfelelő ingatlan elérhetőségének a biztosítása mind az ipari, mind a szolgáltató, 

különösen a magas hozzáadott értéket képviselő vállalkozások számára. A zöldmezős beruházások 

számára korlátozott az elérhető iparterület, ugyanakkor a belvárosban felhagyott ingatlanok 

rehabilitációjával biztosíthatók megfelelő ingatlanok az ipari-technológiai, mezőgazdasági és 

feldolgozóipari, szolgáltató és K+F beruházások számára. Ennek részeként cél a városközponti negyed 

gazdasági, szolgáltatási és kulturális revitalizálása, a városban nyújtott szolgáltatások színvonalának 

fejlesztése.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kommunikációja hatékonyabb legyen. Az együttműködéseket egyes digitális megoldások is segíthetik, 

ezek egyike például az a vállalkozásokról szóló adatbázis, amely hasznos információkkal szolgálhat a 

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

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

együttműködések, például a távolabbról érkező alvállalkozók megbízása helyett.  

A város gazdaságának versenyképességét jelentős mértékben elősegíti a zöld gazdaság arányának 

növelése, körforgásos gazdaságra történő átállás ösztönzése, melynek részeként meghonosodik a 

klíma-ipar, a környezetbarát, energia- és klímatudatos zöld gazdaság és az ökológiai innovációk. 

Ennek kialakítása a következő évek célja összhangban a város karbonlábnyom csökkentési tervével. A 

zöld gazdaság kiépítésében a város katalizátor szerep felvállalásával tudja támogatni a helyi vállalkozói 
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ökoszisztémát a klímabarát és zöld megoldások, technológiák adaptációs lehetőségeinek 

bemutatásával, zöld gazdaság platform működtetésével.  

Hódmezővásárhely hagyományosan mezőgazdasági terület, kiemelt feladat a fenntartható, 

technológiai fejlesztéseket megvalósító mezőgazdaság fejlesztése, a mezőgazdaság dekarbonizációja 

és fenntarthatóvá tétele, a termelés folyamatosságát elősegítő talajadottságok fenntartása és a talaj 

elhasználódásának a csökkentése, a mezőgazdasági feldolgozóipari vállalkozások városba telepítése, 

illetve visszatelepítése, és a tanyasi földterület bevonása a gazdasági vérkeringésbe 

együttműködésben a városban működő agrár-felsőoktatási intézménnyel. A Szegedi 

Tudományegyetem Mezőgazdasági Karával történő együttműködés révén cél Hódmezővásárhely 

regionális agrár-közigazgatási központtá fejlesztése. 

A város térségi vonzerejének növelése érdekében a turisztikai adottságok tudatosabb, célzottabb 

kihasználása is hozzájárul a helyi gazdaságfejlesztési célok megvalósításához. Az öko- és aktív 

turizmus fejlesztése a kerékpárutak hálózatának bővítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztése 

a Mártélyi üdülőterület, a Kása erdő és a lovasturizmus bevonásával jelenleg kiaknázatlan 

lehetőségeket rejt magában. Az egészségturizmus fejlesztése, a magánegészségügyi szolgáltatások 

összehangolt fejlesztése, fürdő szolgáltatási portfóliójának újrapozicionálása jelent további kiegészítő 

terméket a város turizmusában. 

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

(elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.) 

1.9.4.1. Elérhetőség 

Hódmezővásárhely megközelíthetősége kiváló mind Budapest, mind pedig a magyar – román – szerb 

hármashatár településeinek irányából, de a világ és Európa legjelentősebbnek számító gazdasági – 

pénzügyi központjai is rövid idő alatt elérhetőek a településről. Kedvező a földrajzi elhelyezkedése, 

kitűnőek a közlekedési kapcsolatai, valamint könnyen megközelíthetőek a nemzetközi repülőterek és 

a fontosabb teherkikötők is innen. 

A város közvetlenül kapcsolódik az európai gyorsforgalmi úthálózathoz, továbbá a 47. számú főúton 

keresztül gépjárművel 20 percen belül megközelíthető az M43-as autópálya és a Magyarország vezető 

K+F+I centrumának számító Szeged. Budapest 2 óra, a szerb és román határátkelők 45 perc alatt 

elérhetők. A megyei városok – Szentes, Csongrád, Szeged - másodrendű főutakon keresztül 

közelíthetők meg.  

Hódmezővásárhely a Szolnok – Tiszatenyő – Hódmezővásárhely - Makó és a Szeged – Békéscsaba 

vasútvonalakon keresztül kapcsolódik be a Transz-Európai Közlekedési Hálózatba (TEN-T). Szeged és 

Hódmezővásárhely között Tram-Train formájában közvetlen kötöttpályás tömegközlekedési kapcsolat 

is létrejött 2022-ben és 2030-ig várhatóan a szerbiai Szabadka irányába is bővül a hálózat. A közúti 

közösségi közlekedést a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. által 

üzemeltetett autóbuszjáratok biztosítják, melyek a helyi lakosok számára – városkártyával – 

ingyenesen igénybevehetők. 

1.9.4.2. Munkaerő képzettsége 

A helyi vállalkozások részéről nagy igény mutatkozik a szakképzett munkaerőre, ezt azonban a 

jelenlegi oktatási feltételek nem képesek biztosítani. Országos szinten is jellemző tendencia, hogy a 
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diákok egyre nagyobb arányban a gimnáziumot választják, a szakképzések háttérbe szorulnak. Ha 

Hódmezővásárhelyen a technikumban tanulók magas száma a valós piaci igényeket kiszolgáló 

képzésekkel párosul, az a jövőben javíthat a szakemberhiányon. Hódmezővásárhelyen két 

felsőoktatási intézmény működik. A duális oktatás és a gyakornoki programok lehetőséget 

biztosíthatnak arra, hogy a tanulók gyakorlati képességeket sajátíthassanak el és ezáltal a 

munkaerőpiacon is jobban megállják a helyüket. A hódmezővásárhelyi vállalkozók törekszenek arra, 

hogy gyakornokokat alkalmazzanak. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum több duális 

partnerrel is rendelkezik, ahol a diákok gyakorlati tudást sajátíthatnak el, így már a tanulmányi évek 

alatt is munkatapasztalatot szerezhetnek. A helyi vállalkozások és az oktatási intézmények 

együttműködése a gyakornoki programokon és duális képzéseken túl a tananyag összeállításában 

fontos szerepet játszhat.  

1.9.4.3. K+F helyzete 

Csongrád-Csanád megyében jelentős az egyetemi potenciál és kimagasló a K+F aránya, ez azonban 

leginkább Szegeden összpontosul. A TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0013 kódszámú, „A Szegedi 

Tudományegyetem quadruplehelix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a 

tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában” 

című projekt kapcsán Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szeged Pólus 

Nonprofit Kft-vel, a DEAK Zrt-vel, a térség jelentős vállalatainak vezetőivel és a Szegedi 

Tudományegyetem kiváló kutató, oktató, szakértői közösségével partnerségi együttműködésben a 

térség tudományos és technológiai fejlődését mozdították elő. 

Egyéb természettudományi, műszaki kutatást, fejlesztést végez még a Kerabon Kft., az Algaritmus 

fejlesztő Kft. és az Innowear-Tex Kft. a településen. 

Hódmezővásárhely 2020-ban elkészült gazdasági programjának célkitűzései között szerepel a 

technológiai és K+F tevékenységet folytató kis- és középvállalások bevonzása, a letelepedésükhöz 

kedvező feltételek biztosítása. Elsősorban az agráriumhoz kapcsolódó innováció erősítését illetettek 

szolgálni a kutatás-fejlesztési tevékenységeknek. 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

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

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

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

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

 

2020-ban Hódmezővásárhelyen a lakásállományt 20311 lakás alkotta. A lakásállomány 43%-át másfél-

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

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

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

növekedéséhez képest jelentősen alacsonyabb növekedés következett be, Hódmezővásárhelyen ezzel 

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

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés 

eszköz- és intézményrendszere 

1.10.2. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a város költségvetési bevételeinek főösszegét 

12 566 051 ezer Ft-ban, a költségvetési kiadásainak főösszegét 16 497 430 ezer Ft-ban, a költségvetési 

hiányt 3 931 379 ezer Ft-ban határozta meg. A dologi kiadások tervezett összege 3 249 117 ezer Ft, 

melyből a pályázati forrásból tervezett kiadások 168 189 ezer Ft-ot tesznek ki. Beruházásokra 7 195 362 

ezer Ft, ebből felújításokra 888 699 ezer Ft kiadás van tervezve. 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal  

A vizsgált 5 év alatt az önkormányzat legnagyobb költségvetési bevétele 2018-ban volt, míg a legtöbb 

kiadás a 2015-ös évben volt. A legnagyobb költségvetési hiány 2020-ban volt, 2 368 330 ezer Ft 

értékben, ami a koronavírus pandémia egy következtében is alakult így. 2015-öt követően 3 évig 

pozitív volt a költségvetés főösszege, majd 2019-től az éves költségvetések kiadásai felülmúlták a 

bevételeket. 2017 óta szignifikáns mértékű kiadásként jelentkeztek az adósságkonszolidáció és a város 

működtetésében a pénzügyi mozgástér bővítése érdekében a város felé juttatott egyes támogatások 

felhasználásával kapcsolatos hiányosságok miatti visszafizetési kötelezettségek. 

 

Az önkormányzati beruházások összege meglehetősen változékony volt az elmúlt években. Az 

önkormányzati költségvetésből 2015-ben történtek a legnagyobb összegű beruházások. Abban az 

évben több mint 7 milliárd Ft volt az ilyen jellegű kiadás. 2020-ban volt a legkisebb mértékű a 

beruházás. A diagram a beruházásokból a felújítások arányát is szemlélteti. 2016-ban a beruházások 

82,8%-a felújítás volt, míg a többi vizsgált évben ez az arány jóval csekélyebb volt. 

16187470
11947186 12466079

16555215

9376685

10566920

16384848

11286184 11870015

14040278

10953211

12953250

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év

Az önkormányzat költségvetésének alakulása

A helyi önkormányzatok összes költségvetési bevétele (1000 Ft)

A helyi önkormányzatok összes költségvetési kiadása (1000 Ft)

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év

Az önkormányzati beruházások mértéke (ezer Ft)

A helyi önkormányzatok felújításai (1000 Ft)



72 
 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 

intézményrendszere 

1.10.2.1. Irányítási modell  

A városfejlesztés irányvonalainak kijelölése és a fejlesztési tevékenység kereteinek meghatározása 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének (továbbiakban: Közgyűlés) feladata. A 

Közgyűlés fogadja el többek között a Településfejlesztési Koncepciót, az Építési Szabályzatot és 

Szerkezeti Szabályozási Tervet, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiát. 

Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló többször módosított 10/2007 (II. 12.) Kgy. rendelet 

értelmében a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorol a város vagyona felett, továbbá 

kompetenciájába tartozik a város költségvetésének elfogadása, így közvetlen befolyást gyakorol az 

egyes fejlesztésekre, illetve átfogó fejlesztési programokra. 

A fejlesztési feladatok átfogóan a Közgyűlés Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési bizottságának kompetenciájába tartoznak, amely feladatát az egyes szakterületeket 

felügyelő szakbizottságokkal egyeztetve valósítja meg. 

A fejlesztési feladatok előkészítését és a fejlesztések koordinációját a Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodája (a továbbiakban: Iroda is) végzi, a fejlesztések 

előkészítésében és megvalósításában együttműködik a városi funkciók szakterületeihez kapcsolódó 

feladatok ellátásáért felelős más szakirodákkal, a Kabinet Irodával és az intézményekkel. Az Iroda és 

az egyes szakirodák között az ITS készítése kapcsán is szoros együttműködés valósult meg, a 

megfelelő szakemberállomány rendelkezésre állt és rendelkezésre fog állni a későbbiekben is. Az 

Iroda, valamint a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt., továbbá a Hódmezővásárhelyi 

Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. szakemberei mind a „zöld város” fejlesztési programok 

előkészítése, mind pedig az energetikai korszerűsítést célzó fejlesztések előkészítése és 

menedzsmentje kapcsán széleskörű tapasztalatra tettek szert, így az alapvető kompetenciák 

rendelkezésre állnak. Az ITS megvalósításával kapcsolatos stratégiai szintű döntés előkészítési- és 

döntéshozatali folyamatot operatív szinten ugyancsak az Iroda koordinálja.  

Az ITS megvalósításához kapcsolódó operatív szintű feladatok elvégzése szintén az Iroda 

feladatkörébe tartozik. Feladatai közé tartoznak a városi komplex fejlesztési program (pólus program) 

operatív feladatainak ellátása, a tervezés előkészítése és majdani menedzselése. A cégnél dolgozó 

szakemberek számos, a korábbi ITS-ben nevesített program és nagyberuházás lebonyolításának 

koordinálásában közreműködtek, így a városfejlesztéssel kapcsolatos kompetenciák rendelkezésre 

állnak. Hasonló kompetenciákkal rendelkező szakemberek az önkormányzati cégeknél (HVSZ Zrt., 

HMSZ Zrt.) is rendelkezésre állnak. 

A városfejlesztés, rehabilitáció irányait, priorizálását továbbra is a Közgyűlés, illetve a szakosodott 

önkormányzati bizottságok határozzák meg, azonban a megvalósításhoz kapcsolódó feladatokat az 

Iroda végzi. Az Iroda felel a fejlesztések stratégiai összhangjáért és irányáért, a településfejlesztési 

dokumentumokban és a szerkezeti tervben foglaltaknak való megfelelőségért, többségében az Iroda 

készíti a bizottsági, közgyűlési döntések előkészítéséhez szükséges szakmai anyagokat. Az Iroda fenti 

tevékenységében támaszkodik a társirodák szakértőinek munkájára. 
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A 2021-2027-es időszak FVS-e, illetve az ITS-hez kapcsolódó partnerségi folyamat széleskörű 

partnerségre épült. A szakmai partnerek bevonására öt munkacsoport keretében volt lehetőség.  

Az intézkedéscsoportok a tervezési folyamat során 2 alkalommal üléseztek. A beérkezett javaslatok és 

észrevételek megfelelően dokumentált módon rögzítésre, majd indokolt esetben átvezetésre kerültek. 

A munkát ugyancsak a Városfejlesztési Iroda koordinálta. 

A programban nevesített fejlesztésekkel – hasonlóan az egyéb beruházásokhoz – kapcsolatos 

döntések a korábban leírtak szerint az Iroda szakmai koordinációja mellett a szakirodák bevonásával 

kerültek előkészítésre. A kapcsolódó szakpolitikai döntéseket ezt követően a képviselők 

jóváhagyásával terjesztettük a Közgyűlés elé. 

A szakirodák az érintett külső intézményi és szakértői körrel, míg a Városfejlesztési Iroda, valamint a 

szakmai bizottságok a releváns döntéshozói és vezetői szinttel tartják a közvetlen kapcsolatot. 

Az ITS tervezése során – a módszertani iránymutatásoknak és a Pénzügyminisztérium által küldött 

szakmai háttér információknak megfelelően a tervezési-módszertani folyamatokban érintett partnerek 

bevonásának módja aktualizálásra került. A felülvizsgált partnerségi tervben leírtak szerint ennek 

megfelelően a részvételi tervezés módszertani követelményeinek megfelelve ismételten 

intézkedéscsoportok felállítására került sor, melyek elsődleges célja a folyamatos tájékoztatás mellett 

a tervezési folyamatban való aktív közreműködés támogatása. Az inkluzív tervezési folyamat egy 

megfelelően strukturált belső véleményezési mechanizmus kialakítását teszi szükségessé. Az 

intézkedéscsoportok közreműködése az integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatának része, 

így hatékony működésüket rendszerszinten szükséges biztosítani. 

Az ITS előkészítése és megvalósítása kapcsán a két intézkedéscsoportra eltérő feladat hárul. Az ITS 

tervezési intézkedéscsoport munkája az ITS Közgyűlés általi elfogadásával lezárul. A digitális- és zöld 

átállást támogató intézkedéscsoport közreműködik a tervezés és a megvalósítás folyamatában. A 

stratégia megvalósítása, végrehajtása során az intézkedéscsoport tagjainak köre változhat, mivel 

indokolt lehet okos / digitális város szakértők, adatmenedzserek, speciális ágazati technológiai stb. 

ismeretekkel rendelkező szakértők bevonása is. 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység  
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Forrás: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2020-2024-es gazdasági programja 

A gazdasági programban a hangsúly a gazdaság társadalmi értékteremtési képességének a növelésén, 

illetve a kiegyensúlyozottságra, fenntarthatóságra, gazdaságosságra való törekvésen van. Az alapvető 

célkitűzések a következők: 

• Tisztességes megélhetést biztosító munkahelyek teremtése 

• Vállalkozások fejlődésének ösztönzése 

• Magas foglalkoztatottság elérése 

• Versenyképes, minőségi termékek előállítása és szolgáltatások biztosítása 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

Hódmezővásárhely városvezetése nagy hangsúlyt fektet a humán tőkére. A lakosságot értéknek 

tekinti, így az életszínvonal növelése, a körülmények javítása fontos szempont. Ehhez szükségszerű a 

foglalkoztatottság növelése, a munkakörülmények, bérsávok optimalizálása. Ezeken felül cél a lakosság 

képzettségi szintjének a növelése, a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása, a gazdasághoz 

illeszkedő képzési programok összeállítása. A magasabb hozzáadott értéket képviselő vállalatok 

bevonzása és az ilyen munkaterületek előtérbe helyezése az irányvonal. Hódmezővásárhelyi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztályának a hatáskörébe tartozik a település foglalkoztatásának a 

problémaköre. 
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1.10.5. Lakás és helyiséggazdálkodás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

mintegy 270 lakás, ezek helyzete azonban egyelőre rendezetlen. A lakáskínálat bővítése és a 

bérlakások állapotának javítása, azok folyamatos korszerűsítése mellett az ingatlanállomány 

energetikai korszerűsítését is segíteni kívánja a városvezetés a lakosságnak nyújtott, pályázást segítő 

szolgáltatások kialakításával.  

1.10.6. Intézményfenntartás 

A településközi koordináció a térségben intézményesült formával rendelkezik: a kistérségi koordináló 

szerepkört 2004 közepe óta a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban: 

Többcélú Társulás) látja el. A Társulás székhelye Hódmezővásárhely, elnöke Dr. Márki-Zay Péter 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere. Minden település több szolgáltatást vesz 

igénybe Hódmezővásárhely városától és a közvetlen szomszédság is több fejlesztési cél 

összehangolását teszi szükségessé. 

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Tanácsban 

minden települési önkormányzatot képviselő polgármesternek egyenlő, 1-1 szavazati joga van. Az 

elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati ciklus idejére választja meg. A Tanács 

Elnöke szervezi a Társulás munkáját, képviseli a Társulást, ellátja mindazon feladatokat, melyeket a 

Társulási Megállapodás vagy jogszabály alapján nem tartoznak a Társulási Tanács kizárólagos 

hatáskörébe. Távolléte és akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az elnök általános 

helyettesítésére kijelölt alelnök látja el. A Társulási Tanács általában havonta ülésezik, ahol a 

polgármesterek a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek felhatalmazása alapján képviselik a 

települést. A Társulás feladatainak ellátását elsősorban önállóan gazdálkodó intézményein keresztül 

biztosítja a csatlakozó településeken. 

 

A kistérségi intézmények többek között a szociális alapszolgáltatások, a gyermekjóléti ellátás terén, 

valamint az időskorúak ellátásával kapcsolatban biztosítanak szolgáltatásokat. A Társulás központi 

szolgáltató intézménye az Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ, 

melynek mind a 4 településen találhatók kistérségi szolgáltatási helyei, intézményei:  
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• Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ 

• Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Szolgálat- Mártély, Székkutas, Mindszent 

• Csodaház Foglalkoztató Napközi 

• Védőnői Szolgálat 

• Kovács-Küry Időskorúak Otthona: 

o Székkutasi Egység- Házi Segítségnyújtás, Szociális Étkeztetés, Tanyagondnoki 

Szolgálat  

o Házi segítségnyújtás Mindszent 

o Időskorúak Nappali Ellátása Mindszent 

o Szociális étkeztetés Mindszent 

o Időskorúak Otthona Mindszent 

 

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató 

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás 

keretében a Szeged-Csanádi Egyházmegye látja el az alábbi szociális feladatokat Badalik Bertalan 

Szociális Szolgáltatón keresztül: 

- Házi segítségnyújtás 

- Támogató Szolgálat 

- Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény: 

o Éjjeli Menedékhely  

o Átmeneti Szállás  

o Nappali Melegedő  

 

 

Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon 

Az intézmény egy 116 férőhelyes, korszerű tartós bentlakást nyújtó szociális otthon, amelynek beutalási 

körzete az egész megye területe. Feladata a nem foglalkoztatható felnőtt korú, középsúlyos és súlyos 

értelmi fogyatékos személyek fizikai és egészségügyi ellátása, pszichés gondozása. Az intézmény 

megfelel a legmagasabb szintű szakmai elvárásoknak is. 

2016. november 1-től önálló intézményként működik. 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város 

települési szolgáltatások 

1.11.1. Működési modell  

Hódmezővásárhelyen a város működését biztosító szolgáltatásokat alapvetően önkormányzati cégek 

biztosítják. Az alábbiakban a működési modellt alkotó cégekről nyújtunk rövid áttekintést. 

 

Köztemetők kialakítása és fenntartása 

A köztemetők kialakítását, fenntartását a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 

temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 24/2021. (VI.22.) számú rendelete szabályozza. A temető 

vagy temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről, kiürítéséről, újra használatba vételéről 
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése határoz a város rendezési terveinek, valamint a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően. A köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, valamint az ott 

folyó temetkezési és egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat a Csongrád Megyei Kegyeleti 

Kft. útján „Kegyeleti közszolgáltatási szerződés” keretein belül - gondoskodik. A temetőkben lévő hősi 

sírokat az önkormányzat kegyeleti parkként tartja fenn. Az Önkormányzat azon elhunyt személyeknek, 

akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, érdemeikre tekintettel 

díszsírhelyet adományozhat.  A díszpolgárt halála esetén díszsírhely illeti meg. A Hódmezővásárhelyen 

található köztemetők az alábbiak: 

• belterület 3565/1 helyrajzi szám alatt fekvő Kincses temető 

• belterület 10343/1 helyrajzi szám alatt fekvő Római Katolikus Temető 

Közvilágításról való gondoskodás 

A város közterületeinek megvilágítását kiépített közvilágítási hálózat biztosítja. A villamosenergia 

szolgáltatást az E.ON Energiakereskedelmi Kft. jogutódja végzi az SZ920/2020/0021. számú 

kereskedelmi szerződés alapján. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának 

karbantartását és üzemeltetését az SZ920/2021/0008. számú szerződés szerint az MVM NEXT Zrt. látja 

el. A Szolgáltató a közvilágítási berendezések aktív és passzív elemeit üzemelteti, karbantartja, 

üzemvitelét irányítja, a hibabejelentéseket fogadja, valamint rekonstrukciós javaslatot tesz az elavult 

berendezések korszerűsítésére. Az üzemeltetési feladatokon belül a szolgáltató vezérli a közvilágítás 

napi be- és kikapcsolását, rendszeres karbantartást végez, ill. elhárítja a berendezések hibáit. 

 

Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása 

A helyi közutak kezelését a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 1988. évi I. törvény, 

valamint a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szabályozza. A közútkezelői feladatokból adódó kivitelezési 

munkák 90%-át az önkormányzat tulajdonában álló Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. látja el, a maradék feladatot pedig vállalkozók végzik eseti megrendelések alapján. Az 

Önkormányzat közreműködése kiterjed a közút állagát érintő beavatkozások miatt induló, a közút 

nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó, a közút közlekedési célú rendkívüli 

igénybevételéhez kapcsolódó, a közút melletti ingatlanok használatával összefüggő eljárásokban a 

szakmai feltételek kialakítására. Az ellenőrzési feladatokat a Közterület-felügyelet munkatársai végzik. 

 

Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása  

Hódmezővásárhelyen a közparkok és egyéb közterületek fenntartását 90 %-ban a HMSZ Zrt látja el: 

• zöldterületek gondozása 

• parkok fenntartása 

• növényanyag beültetése 

• közterületek tisztántartása 

A fennmaradó feladatokat, melyek különleges szakértelmet kívánnak (pl. favágás, fanyesés) küldő 

vállalkozó végzi. 
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Gépjárművek parkolásának biztosítása 

Hódmezővásárhelyen a parkolási rendszerrel kapcsolatos feladatokat a Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2015. (XI.11) önkormányzati rendelete szabályozza. A 

rendszert üzemelteti a város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján a HVSZ 

Zrt.  A szolgáltatás és így a díjfizetési lehetőség kihelyezett automatákon, mobilfizetésen és különböző 

applikációkon keresztül is elérhető. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodási feladatokat, a hulladékkezelési szolgáltatást Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének „A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló 31/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete szabályozza. 

A hulladékkezelési közszolgáltatásokat 2017. október 1-től az FBH-NP Nonprofit Kft. látja el, 2020. 

május 1-től már alvállalkozó igénybevétele nélkül. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, 

üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű 

megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás 

Víz- és szennyvíz infrastruktúra 

Az ivóvíz- és szennyvízhálózat, illetve a kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetését az ALFÖLDVÍZ 

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. látja el, amely 2003. 06. 30. napján alakult. A Társaságban 

Hódmezővásárhely önkormányzatának tulajdonosi részaránya 2,229%. 

Az Önkormányzat az integrációkor 10 db, egyenként 14.000 Ft-os névértékű, névre szóló részvényt 

vásárolt. 

Később Szarvas Város 12.099 db részvényéből megvásárolt 6.050 db-ot, és a 2013. december 17-ei 

alaptőke emeléskor 24.225 darab, egyenként 14.000 Ft névértékű törzsrészvényt vett az Alföldvíz Zrt.-

től, így a Társaság résztulajdonosává vált. 

 

Távfűtési szolgáltatás, áramszolgáltatás 

A hódmezővásárhelyi távhő rendszer működtetését a 100%-ban önkormányzati tulajdonú HVSZ Zrt. 

látja el.  

A társaság jelenleg 2 db fűtőművet (Hódtói Fűtőmű és Oldalkosát utcai Fűtőmű) és 2 db hőközpontot 

(Kórházi Hőközpont és Mátyás utcai Hőközpont) üzemeltet fűtési -és használati melegvíz szolgáltatás 

céljából.  

A hálózatos energia szolgáltatás fontos szereplője továbbá az MVM Démász Áramhálózati Kft., mely 

az áramhálózat, illetve a közvilágítás üzemeltetési feladatait látja el. 

 

Helyi közösségi közlekedés 
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Buszközlekedés  

A helyi buszközlekedés feladatait a HVSZ Zrt., mint Közlekedésszervező látja el.  

A Közlekedésszervező kialakítja a város teljes helyi közösségi közlekedés hálózatát, a menetrendet, 

szervezi a forgalmat, kiválasztja és szerződést köt a hálózaton személyszállítási közszolgáltatást nyújtó 

szolgáltatóval.  

 

Tram-Train 

A kötöttpályás közösségi közlekedés infrastruktúráját a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

üzemelteti.  

 

Óvodai ellátás 

Hódmezővásárhelyen az óvodai ellátást a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda koordinálja. Az 

intézmény irányítása alá 12 tagóvoda tartozik.  

 

2005-ben, a 2004. évi CVII. törvény alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és az akkori 

statisztikai kistérség 4 településének önkormányzata alakította meg a Hódmezővásárhelyi Többcélú 

Kistérségi Társulást, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervet.  

 

1.11.2. Okos város települési szolgáltatások 

1.11.2.1. Jelenlegi helyzet, lakosság felkészültsége 

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

városüzemeltetésben ezekről még nem áll rendelkezésre egy nagyobb adatbázis. Az okos megoldások 

helyzetéről a városi intézmények körében végrehajtott kérdőíves felmérés adhat egy pontosabb képet.  
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A felmérés alapján a városi intézmények körében még mindig nem jellemzőek az okos megoldások. 

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

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

követi az energiafogyasztást és annak költségeit, ily módon hozzájárul az energia- és 

költségtakarékossághoz. Okos fogyasztásmérőket a felmérés alapján elsősorban az oktatási-nevelési 

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

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

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

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

lehetővé teszik a problémák orvosolását. 

A közüzemi meghibásodások, a megrongálódott közvagyon megjavítása a városüzemeltetés 

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

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

fényképekkel ellátva küldjenek hibabejelentést a város üzemeltetői számára.  

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

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

többen fizetnek elő internetre.   

56%

4%
4%

4%

32%

Milyen környezettudatos eszközökkel / okos eszközzel 
rendelkezik a szervezet?
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Fotovoltaikus rendszerek

Gondolkodásmód

Hibrid, vagy elektromos hajtású
gépjármű

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

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

 

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

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

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

a kábeltelevízió-hálózaton keresztül érkezett. 2016-tól megjelentek az egyéb kapcsolaton érkező, 

valamint az optikai hálózaton keresztül érkező internet lehetőségek, utóbbi évről-évre nagyobb arányt 

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

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

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

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

felzárkóztató programokat kell létrehozni. Hódmezővásárhely önkormányzatának támogatásával a 

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

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

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

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

a segítségére.  

1.11.2.2. „Okos” szolgáltatások, fejlesztések 

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

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

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

digitális megoldások kiszélesítése a hivatali dolgozók mindennapjait könnyítheti meg.  

A városkártya rendszer egy népszerű módszer arra, hogy a helyiek a lehető legnagyobb mértékben 

részesülhessenek a városi élet előnyeiből. A Hódmezővásárhelyen működő városkártya rendszer, a 

Vásárhely kártya az alábbi kedvezményekre jogosítja fel a kártya tulajdonosokat: 

• Kedvezményes strandbelépő 

• Ingyenesen látogatható múzeumok 

• kedvezményes jegyvásárlás a Bessenyei Ferenc Művelődési Központba 

A város vezetése folyamatosan törekszik a Vásárhely kártya nyújtotta lehetőségek bővítésére, akár a 

helyi buszjáratok ingyenessé tételével, kedvezményes sportbérletekkel, de igény lenne a vállalkozások 

bevonására is a programba. A Vásárhely kártyához egy mobilapplikáció is tartozik, amely 

megfeleltethető a fizikai kártyának, vagyis a megfelelő regisztrációval feljogosít ugyanazokra a 

lehetőségekre. A Vásárhely kártya egy másik sajátossága, hogy a kedvezmények igénybevétele mellett 

a közéletben történő aktív részvételt is lehetővé teszi. A Vásárhely kártya tulajdonosok véleményt 

nyilváníthatnak a város aktuális közügyeiben, ezzel is demokratikusabbá téve a városi mindennapokat.  

Közbiztonság 

Hódmezővásárhely országos szinten is rendkívül biztonságosnak tekinthető. Városszerte 

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

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

forgalomcsillapító intézkedések mellett okos fejlesztések is segíthetik a közlekedésbiztonság javítását. 

Hódmezővásárhelyen. Hódmezővásárhelyen két okos zebra van, amelyek a gyalogosok áthaladásakor 

villogó fénnyel jeleznek az autósóknak, és ezáltal jobban felhívják a figyelmet.  
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra gyakorolt hatásuk 

összevetése 

Hódmezővásárhely a legsikeresebb egykori mezővárosok egyike, ami a rendszerváltás óta jellemző 

egyenletes fejlődésnek köszönhető. Gazdasági struktúraváltás következett be, így a mezőgazdaság 

helyett először az ipar, majd az utóbbi években a szolgáltatások kerültek előtérbe. 

Hódmezővásárhelyen évről évre nő a működő vállalkozások száma. A legtöbb vállalat a kereskedelem, 

gépjárműjavítás (587 db); a szakmai tudományos, műszaki tevékenység (376 db); és az építőipar (290 

db) nemzetgazdasági ágazatokban folytatja tevékenységét. A feldolgozóiparban és a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban ugyan kevesebb a vállalatok száma, súlyuk 

azonban annál jelentősebb. A legtöbb árbevételt produkáló nemzetgazdasági ágazat a kereskedelem, 

gépjárműjavítás (~87,2 mrd. Ft), ezt követi a feldolgozóipar (78,2 mrd. Ft) építőipar (~25,4 mrd. Ft) és 

a mezőgazdaság (~18,9 mrd Ft). A feldolgozóipar tehát kevesebb vállalat mellett is magasabb 

összárbevételt produkál a városban, mint több másik ágazat. A feldolgozóipar ezen felül a város 

második legtöbb embert foglalkoztató ágazata (3500 fő) a szolgáltatás-közigazgatás ágazat (7200 fő) 

után.  

A helyi vállalkozások részéről nagy igény mutatkozik a szakképzett munkaerőre, ezt azonban a 

jelenlegi oktatási feltételek nem képesek biztosítani. A szakképzett munkaerő megléte kulcsfontosságú 

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

igényeken alapuló tudást sajátítanak el, ehhez azonban egyaránt szükséges a képzési intézmények 

fejlesztése és a helyi piaci szereplők aktívabb bevonása.  

A humán erőforrás másik problémája a népességfogyatkozás jelensége, ami különösen hosszú távon 

a munkaerőhiány egy erős indikátora. Ez részben az öregedő társadalom fenoménájának, részben 

pedig az elvándorlásból fakad. A város jó közlekedési hálózatának köszönhetően az ingázás is 

általános. Sokan járnak át Szegedre dolgozni. Népességmegtartás szempontjából fontos lenne a 

szociális infrastruktúra színvonalának a javítása. A város iránti elköteleződést azonban növeli a 

helyiekre jellemző lokálpatriotizmus. Fontos az emberek számára a helyi identitás, amelyhez 

elengedhetetlen a helyi épített örökség és művészeti értékek megőrzése. 

Hódmezővásárhely fejlődésében kulcs szerepe van az önkormányzat és a város egyéb szereplői 

közötti együttműködésének. A városban színes és aktív civil élet van jelen. Az önkormányzat éves 

összes költségvetési bevétele az elmúlt években jelentősen megcsappant: a 2018-as 16,6 mrd forinthoz 

képest 2020-ban már csak 10,6 mrd forint volt az önkormányzat bevétele. 2019-ben és 2020-ban a 

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

jelentős összegű adósságot kellett törlesztenie. A korábbi években felhalmozott adósságok miatt a 

városvezetésnek korlátozottak voltak a lehetőségei az önerőből történő beruházások 

megvalósításaira. 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

Hódmezővásárhelyen a működő vállalkozások száma évről évre nő. A vállalkozások fejlődéséhez 

nagyban hozzájárulhat, ha azok együttműködnek egymással. A tudástranszfer többféleképpen 

megvalósulhat. Az ipari parkban a vállalatok fizikai közelsége egymáshoz kézenfekvővé teszi az 

együttműködést. Vállalkozói fórumok megtartásával feltárhatóak lennének a közös igények és 

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

kiemelt beruházása egy új könyvtár és tudásközpont lehet, amely hozzájárulna a helyiek szellemi 

fejlődéséhez és innovatív készségeik kibontakozásához.  

A feldolgozóipar továbbfejlesztése jövedelmező irány lehet a helyi gazdaság fejlődésében. 

Hódmezővásárhelyen a jó termőföldi adottságoknak köszönhetően intenzív mezőgazdasági termelés 

zajlik, azonban a megtermelt javak zömét elszállítják a városból. A feldolgozóipar és a mezőgazdaság 

összehangolt fejlesztése kölcsönösen erősíthetné a két ágazatot. 

Hódmezővásárhely lakosságát az elöregedés jellemzi. A fiatalok egyre kisebb száma hosszútávon 

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

ingázik. A 2011-es népszámlálási adatok alapján az iskolázottsági arányokban nincsen jelentős eltérés 

az országos adatokhoz képest. A helyi vállalkozások részéről nagy igény mutatkozik a szakképzett 

munkaerő iránt, ezt azonban a jelenlegi oktatási feltételek nem képesek biztosítani. Országos szinten 

is jellemző tendencia, hogy a diákok egyre nagyobb arányban a gimnáziumot választják, a 

szakképzések háttérbe szorulnak. Ha Hódmezővásárhelyen a technikumban tanulók magas száma a 

valós piaci igényeket kiszolgáló képzésekkel párosul, az a jövőben javíthat a szakember hiányon. 

A szakképzett munkaerő megléte kulcsfontosságú a gazdaság fejlesztésében. A munkaerő akkor lehet 

hatékony, hogyha az emberek a valós piaci igényeken alapuló tudást sajátítanak el, ehhez azonban 

egyaránt szükséges a képzési intézmények fejlesztése és a helyi piaci szereplők aktívabb bevonása. A 

duális oktatás, a gyakornoki programok lehetőséget nyújthatnak arra, hogy a tanulók gyakorlati 

képességeket sajátíthassanak el és ezáltal a munkaerőpiacon is jobban megállják a helyüket. A 

hódmezővásárhelyi vállalkozók törekszenek arra, hogy gyakornokokat alkalmazzanak. A 

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

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

A kisebb létszámú vállalkozások számára gyakran nehézséget jelent a gyakornokok alkalmazása, mivel 

egy nagyvállalathoz képest kevesebb figyelmet tudnak fordítani a gyakornokok képzésére. A helyi 

vállalkozások és az oktatási intézmények együttműködése a gyakornoki programokon és duális 

képzéseken túl a tananyag összeállításában fontos szerepet játszhat. 

Az elmúlt években jelentősen javultak a helyi gazdaságot kiszolgáló infrastrukturális feltételek. A város 

megközelíthetőségét javító közúti infrastrukturális fejlesztések a belváros elkerülésével javították a 

teherforgalom lehetőségeit. A közúthálózatfejlesztésére további igény mutatkozik. 

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

magas érdeklődés mutatkozott, mára lényegében teljes az ipari park kihasználtsága. A 

területrendezési terv felülvizsgálatakor nem kerültek újabb ipari területek kijelölésre. Új ipari gazdasági 
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területek kijelölésére elsősorban a mezőgazdasági területek arányának rovására lenne lehetőség. Az 

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

területrendezési terv alapján kiváló termőhelyi adottságú szántók találhatóak. Új gazdasági területek 

híján érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a barnamezős területek rehabilitálására. 

Az önkormányzat éves összes költségvetési bevétele az elmúlt években jelentősen megcsappant, épp 

ezért elengedhetetlen, hogy a város a jövőben gazdaságosabban és hatékonyabban használja fel a 

forrásait, továbbá keresnie kell az alternatív forrás lehetőségeket (pl. közvetlen EU-s források). Az 

önkormányzatnak továbbá a város egyéb szereplőivel együttműködésre kell törekednie. 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső 

és belső tényezők összefoglaló értékelése 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• Gazdasági kulcsszerep az alföldi 

régióban (legsikeresebb egykori 

mezőváros) 

• Vállalkozások számának növekvő 

tendenciája 

• Szeged, Budapest könnyű 

megközelíthetősége 

• Felsőoktatási intézmények 

(Szegedi Tudományegyetem, 

Budapesti Metropolitan Egyetem) 

• Ipari park (tudástranszfer) 

• Mezőgazdasági és ipari 

hagyományok 

• Gazdasági szereplők tőkeereje (a 

város 400 legnagyobb vállalkozása 

mintegy 243 milliárd forint 

árbevételt produkál) 

• Nyugodt, de városias közeg 

• Szociális infrastruktúra magas 

színvonala 

• Lokálpatriotizmus 

• Lakosság támogatása (városkártya 

rendszer) 

• Bursa Hungarica felsőoktatási 

ösztöndíj pályázat 

• Civil szervezetek 

• Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégia, HEP 

• Elvándorlás 

• Piaci igényeket nem elégítik ki a 

képzési intézmények 

• Munkaerőhiány 

• Eddigi fenntarthatósági törekvések 

sikertelensége 

• Relatíve alacsony jövedelmi szint 

(járásközpont településeinél 

alacsonyabb) 

• Munkanélküliség 

• Szomszédos dél-alföldi 

mezővárosokkal gyenge kapcsolat 

(rossz közlekedési összeköttetés) 

• Szegedtől való függés 

• Okos megoldások hiánya 

• Vízellátási problémák 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
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• Megyei jogú városi pozíció  

• Kitűnő lokáció (magyar-román- 

szerb hármas határzóna 

térsége) 

• Együttműködések Szegeddel 

• Képzési rendszer piaci igényekhez 

alakítása 

• K+F erősítése 

• Természeti adottságok 

• Fenntarthatósági törekvések 

(dekarbonizáció, mezőgazdaság 

fenntarthatóbbá alakítása) 

• Önkormányzat és egyéb 

szervezetek együttműködése 

• Mezőgazdaság modernizálása 

• K+F tevékenységet folytató 

vállalkozások bevonzása 

• Kihasználatlan épületek 

hasznosítása 

• Okos megoldások alkalmazása, 

digitális szolgáltatások 

kiterjesztése 

• Szociális infrastruktúra 

színvonalának javítása 

• Ivóvízhálózat korszerűsítése 

• Szeged (és Budapest) könnyű 

megközelíthetősége 

• Öregedő társadalom 

• Fogyó népesség 

• Térségi együttműködések 

elmaradása 

• Helyi vállalkozói ökoszisztéma 

kooperációjának elmaradása 

• Mezőgazdaság fejlesztésének 

elmaradása 

• Természeti viszontagságok, (árvíz, 

belvíz, aszály, talajvízszint-

süllyedés, felhőszakadás) 
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3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

 

 

 

  

314/2012. (XI.8) Kormány 

rendelet 

253/1997. (XII.20) 

Kormány rendelet 

OTÉK 

2018. évi CXXXIX. törvény 

Magyarország és egyes 

kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről 

Fejlesztési típusú 

tervek 

Rendezési típusú 

tervek 

Országos Területrendezési Terv 

(OTrT) 

2018. évi CXXXIX. törvény 

Nemzeti Fejlesztés 2030 Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció 

14/2020. (III.20.) 

Csongrád Megye Területrendezési 

Terv (CsMTrT) 

4/2020. (V. 22.) 

Csongrád-Csanád megye 

Területfejlesztési Koncepciójának 

felülvizsgálata  

 

Hódmezővásárhely MJV 

Településfejlesztési Koncepciója 

217/2014. (IX. 17.) 

 

Hódmezővásárhely ITS  

Integrált Településfejlesztési 

Stratégia 

217/2014. (IX. 17.) 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Településszerkezeti Terve 

350/2020. (III.19.) 

Helyi Építési 

Szabályzat 

Szabályozási 

Terv 
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3.2. Probléma-és értéktérkép 

 

 

 

További azonosított problémák: 

• Elvándorlás 

• Piaci igényeket nem elégítik ki a képzési intézmények 

• Munkaerőhiány 

• Relatíve alacsony jövedelmi szint (járásközpont településeinél alacsonyabb) 

• Munkanélküliség 

• Okos megoldások hiánya 

• Vízellátási problémák felléphetnek 

További azonosított értékek: 

• K+F erősítése 

• Természeti adottságok 

• Fenntarthatósági törekvések (dekarbonizáció, mezőgazdaság fenntarthatóbbá 

alakítása) 

• Önkormányzat és egyéb szervezetek együttműködése 

• Mezőgazdaság modernizálása 

• K+F tevékenységet folytató vállalkozások bevonzása 

• Kihasználatlan épületek hasznosítása 

• Okos megoldások alkalmazása, digitális szolgáltatások kiterjesztése 

• Szociális infrastruktúra színvonalának javítása 

• Képzési rendszer piaci igényekhez alakítása 

• Jó természeti természeti adottságok 

• Fenntarthatósági törekvések (dekarbonizáció, mezőgazdaság fenntarthatóbbá 

alakítása) 

• Önkormányzat és egyéb szervezetek együttműködése  

Szomszédos dél-alföldi mezővárosokkal 

gyenge kapcsolat (rossz közlekedési 

összeköttetés) 

Szegedtől való függés Kiaknázatlan földrajzi helyzet - közlekedési 

kapcsolatok elmaradottak a hármas határ térsége 

felé 

Együttműködések Szegeddel 

Hármas határ térségének gazdasági 

felértékelődése 
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás 

indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid 

bemutatása  

 

A Belváros Hódmezővásárhely igazgatási, gazdasági, kulturális, egészségügyi és szolgáltató 

központja. Arculatát – elsősorban a központban, a Kossuth tér környékén – a történeti és építészeti 

folytonosság és igényesség jellemzi. Az elmúlt 25-30 évben megvalósult köz- és magánépítkezések 

jellemzője az összehangoltság és az illeszkedés szándéka. Az esztétikai és műszaki színvonal 

emelkedése nem csak az egyes épületeken érhető tetten, hanem a közterületek megjelenésén is. A 

Belváros tereinek többsége és legfontosabb utca-szakaszai megújultak, korszerűsödtek.  

 

Susán, Tarján és Tabán sok tekintetben hasonló adottságú városrész. Itt találhatók a város helyi 

területi védettségben részesülő – Vásárhely településszerkezetének legkorábbi emlékeit őrző – 

részei. Az örökség megőrzése értéknövelő fenntartást és illeszkedési alázatot igényel. A 

városrészekben kevés a közösségi célú zöldterület, ezért fontos az utcafásítások, felszíni 

vízelvezetést is szolgáló széles gyepes zöldsávok megtartása, gondozása és fejlesztése. 
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Csúcs – hasonlóan Tabán északi részéhez – fiatalabb része Vásárhelynek, szabályosabb, 

rendezettebb település-alaprajzzal és épületállománnyal, teljes körű infrastruktúra hálózatokkal. Itt 

épült a város legkorábbi lakótelepe. 

 

Béketelep magán viseli az elmúlt 30-40 év városfejlesztési, lakásépítési, építészeti tendenciáit. 

Jellemző rá ugyancsak a térbeli szabályosság és a műszaki-gazdasági racionalitás. A városrész döntő 

részben mára befejezett és rendezett hatású. 

 

Hódtó – a határoló északi-északkeleti teleksávok kivételével – az utóbbi négy évtized városépítési 

„terméke”, pozitív és negatív értelemben is. A hajdani Hódtó egykori medre a 1970-es évek végén 

vált a város „tömeges lakásépítésre szánt” területévé. A paneles lakóépületek és a több fázisban 

megvalósult intézmények révén előbb a város népességi, később ellátási súlypontja is keletre 

tolódott. A domináns lakó-funkciók mellett néhány összvárosi igények kielégítését szolgáló 

közintézmény is megvalósult itt. 

 

Kertváros az egyik legváltozatosabb arculatú városrész, karaktere a „villa-építészettől” a családi- és 

kistársasházas területeken át a többszintes „lakótelepi” együttesekig terjed. Az alig száz éves 

városrész magán viseli az egyes építési korszakok jellegzetességeit, hibáival és erényeivel együtt. 

Szerkezete és beépítési intenzitása a kertvárosi jelleget máig képes volt fenntartani, presztízse ma 

is kedvező megítélésű. Súlypontjában alap- és városi szintű intézmények is helyet kaptak. Utóbbiak: 

Művésztelep, Strandfürdő és uszoda, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 

Szakiskola, Nyugdíjas Lakópark, valamint a Kaszap utca mentén létrejött kereskedelmi központ. 

 

Újváros kijelölése az 1800-as elején történt. Szerkezetét alapvetően a vasútvonalak és az átmenő 

országutak figyelembe vételével tervezett szabályos, derékszögű tömbök határozzák meg. 

Arculatára is a rendezettség jellemző, ahol lényeges építészeti és/vagy városrendezési 

beavatkozásra nincs szükség. Infrastruktúrája kiépített, működő-képes, az alapellátás megoldott. 

Helyzetét a város keleti iparterületének közelsége – szinte szimbiózisa – határozza meg. A szoros 

funkcionális és környezetvédelmi összefüggések miatt a szomszédos ipari zónákban minden érdemi 

változtatás és új beruházás fokozott figyelmet igényel. 

 

Új-Kishomok és Öreg-Kishomok kertségeinek lakóterületté minősítésével és a közművesítés 

fejlesztésével e-két terület vált a város legjelentősebb, távlatban is elegendő építési tartalékot 

biztosító családi-házas övezetévé. 

 

Batida, Kútvölgy, Erzsébet és Szikáncs egyéb belterületek fejlődése az elmúlt években lelassult. 

A belátható távlatban feleslegessé vált lakótelkek erdősítésével mintegy húsz hektárnyi terület 

ökologikus hasznosítása valósult meg. Ezzel együtt az érintett településrészek reálisan feltételezett 

fejlődéséhez elegendő építési terület áll rendelkezésre. A meglévő intézményi célú területek és 

létesítmények elegendők, mennyiségi fejlesztésük szükségtelen. Minőségi fejlesztésre várnak 

ugyanakkor mind a négy belterületen a közparkok, a sportpályák és egyéb, kisebb-nagyobb 

közparkok, zöldfelületek. Kútvölgyön az egykori szanatórium kertje helyi védelemre érdemes 
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Mártély üdülőterület Mártély község nyugati határához kapcsolódóan a Tisza hullámterében 

alakult ki a múlt század derekán. A terület használatát – a kialakult állapotra tekintettel – továbbra 

is az árvíz-, a természet- és a környezetvédelem vonatkozó korlátozó előírásainak tiszteletben 

tartásával lehet fenntartani. 

(forrás: Településfejlesztési Koncepció 2014) 

3.3.2. Szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek 

lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése 

3.3.2.1. Szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása 

Hódmezővásárhelyen a KSH 2011-es népszámlálási adatai az alábbi szegregátumokat mutatták ki: 

 

Szegregációval veszélyeztetett területek: 

• Észak u. - Dobó Katalin u. – Janáky István u. – Bibó Lajos u. által határolt terület 

• Bezerédi u. – Vidám u. – Hold u. által határolt terület 

• Kútvölgy Bem József u. – névtelen u. – Kútvölgy Dózsa György út által határolt terület 

• Tegehalom (külterület) 

 

Szegregátum (szegregációs mutató 35% feletti):  

• Bibó L. u. - Dobó K. u. -Bibó L. u. 

o Dobó K. u. 34-50.,  

o Bibó 13-31.  

Itt a lakónépesség a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján 255 fő volt. 

 

Az Önkormányzat adatai által lehatárolt, szegregációval veszélyeztetett területek: 

• Dobó Katalin u. 2-48.  

• Bibó Lajos u. 1-31.  

• Gólya u. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25.; 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26.  
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal & Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.3.2.2. A szegregáció társadalmi jelenségeinek horizontális elemzése – a 

változások értékelése  

Hódmezővásárhelyen az elmúlt Európai Uniós tervezési időszakban számos beavatkozás történt a 

szegregációs jelenségek mérséklése érdekében. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

komplex programok Hódmezővásárhelyen című, TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001 jelű projekt keretein 

belül szociális munkások dolgoznak a szegregációval érintett településrészek felzárkóztatása 

érdekében. A projekt keretében munkaerőpiaci képzések, álláskereső tréningek kerültek megtartásra. 

Megvalósultak még egészségügyi programok, közösségi programok; gyermekek számára fejlesztő 

foglalkozások. 

Ezek sajnos rendkívül alacsony részvétellel valósultak meg, a lakosság nem volt kellően motivált. Olyan 

programokra, a programokban olyan biztosítékokra van szükség, amelyek hosszú távon is képesek 

segíteni a rászorulókat. Jellemző, hogy amíg az egyes projektek tartanak, addig javul az érintettek 

helyzete, a program megszűnésével azonban megszűnik a javulás, a pozitív eredmények rövid 

életűnek bizonyulnak. A programok hosszú távú hatásának fokozása fontos cél. 

A Petra modellprogram az első évben 50, 2021-ben várhatóan 80 családot fogad be. A program 

keretén belül nem csak a gyermekek, hanem a szülők is részesültek a különböző tréningekben. A 

program további célja a tehetséges, de hátrányoshelyzetű gyermekek megsegítése. Az eddigi 

résztvevők körében elenyésző a lemorzsolódás. Sokan annak ellenére is részt vesznek a programban, 

hogy át kellett költözniük.  
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1. MELLÉKLET: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK … SZ. HATÁROZATA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK 

FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL 
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2. MELLÉKLET: FŐÉPÍTÉSZI SZAKVÉLEMÉNY A MEGALAPOZÓ 

VIZSGÁLAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ 
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